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Cassian Maria SPIRIDON
Presiunea social media, a opiniei publice dominantă într-o democrație, ne impune să asimilăm
superficial informațiile, ne oprim doar asupra titlurilor, citim în diagonală, dar în fapt fără a aprofunda
cunoștințele care ne interesează și totul pentru că
vrem să fim percepuți drept inteligenți și bine
informați. Jucăm o comedie jalnică spre paguba
tuturor.
Despre situația din învățămîntul academic în
care profesorul s-a metamorfozat într-un prestator
de sevicii, iar studentul într-un client care își plătește
cursurile pentru a fi onorat la final cu o diplomă ce
atestă o calificare universitară într-un domeniu, fără
ca în realitate să fi căpătat minima cunoaștere și
abilitățile de bază prin care edifică începutul
competenței am scris în acest spațiu nu o dată. Așa
că nu mai insist asupra realității că educația se
livrează precum un bun de consum.
Îndreptățit este apelul lui Tom Nichols în
argumentația sa asupra competenței, în ceea ce el
numește Legea lui Sturgeon, un scriitor de sciencefiction, care statuează că majoritatea produselor din
majoritatea domeniilor sunt de proastă calitate.
„90% din orice”, a decretat Sturgeon, „sunt porcării”. E o afirmație susținută la începutul anului 1950.
„Nenumăratele lăzi de gunoi găzduite de internet
sunt un coşmar din perspectiva Legii lui Sturgeon.
Oameni care se confruntă deja cu dificultatea de aşi alege informaţiile de pe câteva zeci de canale TV
de ştiri se confruntă acum şi cu milioane de pagini
web produse de oricine e dispus să-şi plătească o
prezenţă online. Fără îndoială că internetul e o mare
realizare care continuă să ne schimbe viaţa în bine,
dându-le oamenilor acces la informaţie – şi la comunicare între ei – mai mult decât oricând. Dar are şi o
parte întunecată, cu efecte importante şi profund
negative asupra modurilor în care oamenii dobânCONVORBIRI LITERARE

desc cunoaştere şi reacţionează la competenţă.
Problema cea mai evidentă constă în faptul că
libertatea de a posta orice online inundă piaţa publică cu informaţii greşite şi gândire imatură. Internetul
lasă un miliard de flori să înflorească, dar majoritatea miros urât, incluzând orice, de la gândurile deşarte ale unor bloggeri la întâmplare şi teoriile conspiraţiei ale unor excentrici până la campaniile de
dezinformare sofisticate duse de grupuri şi guverne.
Unele dintre informaţiile de pe internet sunt greşite
din cauza unor neatenţii, altele sunt eronate pentru
că oameni bine intenţionaţi pur şi simplu nu ştiu mai
mult de atât, iar altele sunt incorecte pentru că au
fost postate acolo din lăcomie sau chiar din pură răutate. În lipsa unor comentarii sau intervenţii editoriale, internetul afişează totul cu aceeaşi viteză.
Internetul e un agent, nu un arbitru”. (T.N.)
Acest torent al dezinformării revărsat pe internet
este o adevărată bombă cu ceas pentru majoritatea
oamenilor obișnuiți care nu au nici calificarea și nici
discernămîntul necesar de a alege grîul de neghină,
li se atrofiază simțul critic.
Afirmațiile lui Tom Nichols sunt mai mult decît
un semnal de alarmă: „Introducerea unor cuvinte
într-un navigator web nu înseamnă cercetare, ci că
pui întrebări unor maşini programabile care de fapt
nu înţeleg fiinţele umane. Cercetarea reală este dificilă şi, pentru oamenii care au crescut într-un mediu
de stimulare electronică constantă, e plictisitoare.
Cercetarea presupune capacitatea de a găsi informaţii autentice, a le rezuma, a le analiza, a le da o formă
scrisă şi a le prezenta altor oameni. Nu ţine doar de
domeniul oamenilor de ştiinţă şi specialiştilor, ci e
un set de bază de abilităţi pe care educaţia de liceu
ar trebui să le transmită fiecărui absolvent datorită
importanţei lor în orice meserie sau carieră. Dar de
ce să ne mai complicăm când ecranul din faţa noas1

tră are deja răspunsurile, generate cu milioanele în
doar câteva secunde, frumos aranjate pe site-uri
colorate, cu un aspect care inspiră încredere?
Problema mai profundă aici e că internetul de
fapt modifică modul în care citim, modul în care
raţionăm, chiar modul în care gândim, şi asta într-un
sens negativ. Ne aşteptăm la informaţii instantanee.
Le vrem explicate, prezentate într-un mod plăcut
ochiului – mulţumim, dar nu mai vrem manuale fragile, scrise cu litere minuscule – şi vrem să spună
ceea ce vrem noi să spună. Oamenii nu mai fac atât
«cercetare», cât «caută online pagini drăguţe ce le
oferă răspunsurile care le plac, cu cel mai mic efort
şi în cel mai scurt timp». Avalanşa de informaţii ce
rezultă, întotdeauna de o calitate variabilă și care
uneori te fac să-ți pui întrebări cu privire la sănătatea
mintală a emițătorului lor, creează o aparență de
cunoaștere care de fapt le face mai mult rău oamenilor decât dacă nu ar ști nimic”.
Întrebarea este cîți realizăm aceste tulburătoare
pericole, acest puhoi de informații are fac rău nu
prin posibilitatea de a ne lărgi cîmpul cunoașterii, ci
prin cantitatea de erori ce o înglobează. Ne este refuzat, prin capacitatea de a ne livra instantaneu datele
solicitate, dreptul la meditație, la reflexie și asimilare a diverselor teme care ne preocupă. Cauză a unei
constante iritabilități, a nervozității în dialog etc.
„Libera circulaţie a ideilor e un agent puternic al
democraţiei, dar prezintă întotdeauna şi riscul că
unii oameni ignoranţi sau diabolici se vor folosi de
instrumentele comunicării în masă în scop propriu şi
vor propaga minciuni şi mituri pe care nici un expert
nu le poate demonta.
Mai grav, informaţiile dăunătoare pot să rămână
în mediul online ani la rând. Spre deosebire de ziarul
de ieri, informaţia online persistă şi va fi afişată şi
ulterior în căutări, după ce a apărut doar o dată.
Chiar şi atunci când informaţiile false şi greşelile
sunt şterse de la sursă, ele vor apărea într-o arhivă
oarecare. Dacă poveştile pe care le transmit devin
«virale» şi călătoresc prin lumea electronică în
decurs de zile, ore sau chiar minute, atunci ele sunt
practic imposibil de corectat” (T.N.).
Sunt observații care ar trebui să ne înspăimînte,
să ne oblige să ne întoarcem la surse, la cunoașterea
adevărată, una, e drept, care cere efort și timp, dar
nu ne văduvește de discernămînt.
Editorialistul Frank Bruni, citat de T. Nichols,
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afirma în 2015: „Agitatorii antivaccinare pot găsi
oricând un cercetător rebel sau un «studiu» la întâmplare care să le susţină opiniile. Iată ce înseamnă
erudiţia în epoca cyberspaţiului: navighezi pe web
până când ajungi la concluzia pe care o cauţi. Dai
clicuri până îţi găseşti validarea, confundând existenţa unui site cu plauzibilitatea unui argument”. O
realitate pe care astăzi o trăim din plin.
O astfel de sursă de informare are toate șansele
să devină o amenințare serioasă la adresa sistemului
democratic de guvernare. O constatare pe care Tom
Nichols, cum era de așteptat, o susține: „E prea
devreme să spunem că motoarele de căutare subminează democrația – cel puțin deocamdată –, dar e
greu să contestăm faptul că majoritatea oamenilor
obișnuiți nu mai pot face diferența între informația
reală și orice le arată un motor de căutare”.
Anonimatul de pe social media oferă falsul sentiment al egalității, în care toți cei conectați online se
consideră la fel de informați și de inteligenți, cu
același nivel de educație, situație greu de imaginat în
relația directă, față către față: „Această combinație
stranie de distanță și intimitate dăunează
conversației. Discuțiile raționale presupun ca
participanții să fie onești și bine intenționați.
Proximitatea reală creează încredere și înţelegere.
Nu suntem doar creiere într-un recipient care procesează date disparate; îi receptăm pe alţii bazându-ne
şi pe multiple indicii vizuale şi auditive, nu numai
urmărindu-le fluxul de cuvinte care ne trece prin
faţa ochilor. Mai ales profesorii ştiu că acelaşi material comunicat la distanţă sau pe un ecran are un
impact diferit de interacţiunea personală cu un student care poate pune întrebări, ridica o sprânceană
sau afişa expresia unui om care a înţeles brusc ceva.
Distanţa şi anonimatul elimină răbdarea şi prezumţia de bune intenţii. Accesul rapid la informaţie
şi capacitatea de a vorbi fără a fi nevoit să asculţi,
combinate cu «curajul de tastatură» care îţi permite
să spui în mediul electronic lucruri pe care nu le-ai
spune niciodată faţă în faţă, iată ce ucide
conversația” (T.N.).
Cel mai amplu mijloc de comunicare anonim din
istorie, internetul, care facilitează inclusiv
divergențele care capătă culorile urii, dar și aprofundarea pînă la banalizare a sentimentului egalității, în
fapt unul ireal, erodează și la oamenii medii, nu mai
puțin la experți, respectul și încrederea. În fapt ne
CONVORBIRI LITERARE

răpește calitatea de ființe sociale, de ființe care
socializează față către față, nu ascunse după ecrane
și cu degetele pe tastatură.
Mass media este invadată de specialiști în datul
cu părerea, în analiști politici care nu cunosc chestiuni elementare de istorie și geografie, de vip-uri
de orice soi, „capabile” să dea răspunsuri „competente” la orice chestiune arzătoare, pe care omul
obișnuit nu le pune la îndoială, mai ales că sunt
emise de la astfel de „somități”. Și totul în numele
unui rating cît mai ridicat și în refuzul fățiș al
competenței. Rezultatul, nimeni nu mai are încredere în nimeni dintre purtătorii de mesaje mass media.
Totodată, nici experții, oricît ar fi de competenți
nu sunt scutiți de a avea erori. „Experții nu pot
garanta, remarcă Tom Nichols, anumite rezultate.
Nu pot promite că nu vor face niciodată greşeli sau
că nu vor cădea pradă aceloraşi neajunsuri care
guvernează toate deciziile umane. Ei pot doar să
promită că vor institui reguli şi metode ce reduc şansele de apariţie ale acestor greşeli şi că le vor face
mult mai rar decât ar putea să le facă o persoană
obişnuită. Ca să acceptăm beneficiile muncii unei
profesii, trebuie să acceptăm ceva mai puţin decât
perfecţiunea, poate chiar şi riscuri într-o anumită
măsură”.
În același timp ei sunt capabili să-și amelioreze
greșelile și să facă necesarele corecturi. Limbajul
folosit de ei este adesea mult prea specializat spre a
putea fi bine înțeles de publicul larg. O cale sănătoasă și necesară ce se impune, și o propune în asemenea situații și Tom Nichols, este apelul la intelectualii publici, persoane capabile să constituie o punte de
legătură între experţi şi oamenii obişnuiţi, ar putea
să-şi asume mai multă responsabilitate. Publicului
nu i se face un serviciu dacă singurii oameni care
vorbesc despre un nou tratament medical sunt doctori cărora le e greu să-şi exprime cunoaşterea întrun limbaj simplu (şi care pot avea anumite interese
în susţinerea unei poziţii) sau jurnalişti care nu au
pregătire ştiinţifică şi nu pot evalua afirmaţii ştiinţifice complicate. Astfel se creează un spaţiu larg – de
obicei pe internet – pentru amatori, promotori agresivi, şarlatani şi susţinători ai teoriilor conspiraţiei.
În același timp se impune preluarea sfaturilor și
îndemnurile emise de experți să fie tratate cu o anumită doză de scepticism și modestie.
Bertrand Russell în Eseuri sceptice (Humanitas,
CONVORBIRI LITERARE

2015, traducere S.G. Drăgan), vorbind despre valoarea scepticismului, arată care este metoda sa:
„Scepticismul susținut de mine se rezumă la următoarele: (1) atunci când părerile experților concordă,
opinia contrară nu poate fi considerată certă; (2)
atunci când susținerile experților nu concordă, nici o
opinie nu trebuie considerată certă de un nonexpert;
(3) atunci când toți experții sunt de părere că nu
există temeiuri suficiente pentru o anumită opinie,
omul de rând ar face bine să-și suspende judecata”.
De reținut este și fraza care urmează: „Aceste
propoziții pot părea anodine, însă, dacă ar fi acceptate, ele ar revoluționa din temelii viața oamenilor”.
Experții nu sunt factori de decizie în politicile
publice, ei doar consiliază pe liderii naționali sau
locali, care pot sau nu să dea curs acestora, deciziile
în final aparțin doar decidenților politici. Oamenii
obișnuiți sunt datori să-și asume datoria de cetățeni,
să se informeze, să se autoeduce cu privire la problemele importante politic pentru ei, în concluzie, să fie
capabili să voteze în cunoștință de cauză. Altfel,
democrația se va transforma în tehnocrație, și drept
rezultat se va instaura domnia experților.
„Pentru ca oamenii obişnuiţi să folosească sfaturile experţilor şi să-i pună pe profesionişti la locul
cuvenit de slujitori, şi nu de stăpâni, trebuie să-şi
accepte şi propriile limitări. Democraţia nu poate
funcţiona când fiecare cetăţean este un expert. Da,
experţii dau dovadă de un egocentrism fără margini
dacă cred că pot conduce o democraţie ignorându-i
pe votanţi; dar şi oamenii de rând dau dovadă de
narcisism şi ignoranţă dacă cred că pot menţine o
naţiune numeroasă şi avansată fără să asculte opiniile celor mai educaţi şi cu mai multă experienţă decât
ei” (T.N.).
Suntem constant puși în contexe în care trebuie
să decidem, să alegem între numeroasele sau unicile
variante pe care ni le oferă viața. „Circumstanţa și
decizia, ne spune Ortega Y Gasset, sunt cele două
elemente esenţiale din care se compune viaţa.
Circumstanţa, deci posibilităţile, constituie partea
dată sau impusă a vieţii noastre; o mai putem numi
şi «lume». Viaţa nu-şi alege lumea, ci dimpotrivă, a
trăi înseamnă a ne afla, fireşte, într-o lume determinată şi de neînlocuit, adică în lumea de acum.
Lumea noastră este partea de fatalitate pe care o
conţine viaţa noastră”.
E o fatalitate, dar nu una mecanică, strict deter-
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minată, ci cu nu puține grade de libertate între care
avem posibiltatea de a alege. Totul este direct legat
de faptul dacă avem sau nu discernămînt, unul întemeiat totdeauna pe nivelul cultural și de instruire, de
independența în gîndire: „Este fals aşadar să spunem
că, în viaţă, «hotărăsc circumstanţele». Dimpotrivă,
circumstanţele reprezintă dilema, mereu nouă, în
faţa căreia trebuie să hotărâm. Dar cel care decide
este doar caracterul nostru.
Toate acestea se pot aplica şi vieţii colective. Şi
în ea există, mai întâi, un orizont de posibilităţi, iar
apoi o rezoluţie care alege şi decide modul efectiv al
vieţii colective” (O.Y.G.).
Și acum un secol, încă mai accentuat în prezent
omul-masă este cel care își impune decizia. Dar cu
diferențierile observate și etalate în toată splendoarea lor, nu debordînd de optimism: „În sufragiul universal nu masele sunt cele care hotărăsc; rolul lor
constă în a adera la decizia uneia sau alteia dintre
minorităţi. Acestea îşi prezentau «programele» —
cuvânt grăitor! Programele erau, într-adevăr, programe de viaţă colectivă. Prin ele, masele erau invitate
să accepte un proiect de decizie.
Astăzi se petrece un lucru cu totul diferit. Dacă
privim viaţa din ţările unde triumful maselor este
mai avansat – cum este cazul ţărilor mediteraneene
–, vom fi surprinşi să constatăm că în ele se trăieşte
din punct de vedere politic, de pe o zi pe alta”
(O.Y.G.).
O realitate în care trăim cu toții pe ambele maluri
ale Atlanticului. Totul se desfășoară sub apăsarea
impusă de urgențele prezentului, mereu haotic, în
circumstanțe de nestăpînit, fără un final consolidat
prin care să previzionăm viitorul. „Acţiunea sa se
reduce, cum exact remarcă filosoful hispanic, la
eschivarea conflictelor de fiecare zi, deci nu la
rezolvarea lor, ci la încercarea de a se îndepărta de
ele cât mai repede posibil, folosind orice mijloc,
chiar şi pe cele a căror folosire ar duce la acumularea de conflicte şi mai mari în ziua următoare. Astfel
s-a întâmplat întotdeauna cînd puterea publică –
atotputernică şi efemeră – a fost exercitată direct de
către mase. Omul-masă este omul a cărui viață e lipsită de proiecte şi merge în derivă. De aceea nici nu
construieşte nimic, cu toate că posibiIitățile și puterea sa sunt enorme”.
Creșterea exponențială a populației nu a mai permis asigurarea preluării culturii tradiționale la un

4

nivel care să permită asumarea unor decizii în
cunoștință de cauză. Sistemele de învățămînt s-au
străduit și au reușit să predea maselor, și o fac și în
prezent, tehnicile vieții moderne, dar nu și educarea
lor în spiritul și subsanța culturii tradiționale prin
care le-ar fi oferit capacitatea de a discerne sub semnul rațiunii: „Li s-au dat, remarcă profesorul de
metafizică al Universității din Madrid, instrumente
pentru a trăi intens, dar nu și sensibilitate pentru
marile îndatoriri istorice; li s-au inoculat în mod violent orgoliul și puterea mijloacelor moderne, dar nu
și spiritul. De aceea nu vor să aibă nimic comun cu
spiritul”.
Ceea ce subliniază și Tom Nichols, și remarca
încă acum un veac Ortega Y Gasset, faptul că societatea oferă tuturor o facilitate materială absolută, în
toate privințele. Niciodată omul mediu n-a putut săși rezolve cu atîta înlesnire problemele sale economice. În fiecare zi, la repertoriul standardului său de
viață se adăuga un nou lux. Cu fiecare zi, poziția sa
devenea mai sigură și mai independentă de voința
altora. Ceea ce altădată ar fi fost considerat o binefacere a sorții și ar fi inspirat o gratitudine umilă față
de destin s-a transformat într-un drept pentru care nu
mai ești recunoscător, ci îl pretinzi.
E o lume în care totu-i cu putință, totul ni se
oferă, suntem bombardați cu noi și noi facilități pe
care tehnica ni le pune la dispoziție, facilități de care
în fond nu avem cu adevărat nevoie. Ni se insuflă o
certitudine fundamentală, că (lumea) mâine va fi şi
mai bogată, mai desăvârşită şi mai amplă, ca şi cum
ar beneficia de o creştere spontană şi inepuizabilă.
Până şi azi, în ciuda unor semne care anunţă o mică
breşă în această credinţă totală, puţini oameni se
îndoiesc că peste cinci ani automobilele vor fi mai
confortabile şi mai ieftine decât cele de acum.
Majoritatea oamenilor cred în acest lucru ca în
următorul răsărit de soare. Comparaţia este categorică. Pentru că, într-adevăr, omul obişnuit, pus în
faţa acestei lumi atât de perfecte din punct de vedere
tehnic şi social, crede că ea a fost produsă de Natură
şi nu se gândeşte niciodată la efortul de geniu al
unor indivizi de excepţie, pe care îl presupune crearea ei. Va fi mai puţin dispus să admită ideea că toate
aceste facilităţi continuă să se întemeieze pe anumite însuşiri dificile ale oamenilor, cea mai mică deficienţă a acestora provocând foarte rapida volatilizare a magnificei construcţii (O.Y.G.). În consecință,
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O.Y. Gasset constată prezența a două prime trăsături
în diagrama psihologică a omulu-masă actual: libera
expansiune a dorinţelor sale vitale, deci a persoanei
sale, şi ingratitudinea sa funciară faţă de tot ceea ce
i-a făcut posibilă înlesnirea existenţei. Ambele trăsături alcătuiesc bine cunoscuta psihologie a copilului
răsfăţat…De altfel, cel care s-ar folosi de această
psihologie ca de o grilă prin care să privească sufletul maselor actuale nu s-ar înşela deloc. Moştenitor
al unui trecut foarte îndelungat şi genial – genial
prin inspiraţii şi strădanii –, noul vulg a fost răsfăţat
de lumea înconjurătoare. A răsfăța înseamnă a nu
limita dorițele, a-i crea unei fiinţe impresia că totul
îi este permis și că nu-i este impusă nici o obligaţie.
Făptura supusă acestui regim nu are experiența propriilor sale limite. Tot evitând orice presiune din
afară orice ciocnire cu alte fiinţe, ajunge să creadă
realmente că numai ea există şi se obişnuieşte să nu
mai ţină cont de ceilalţi şi, mai ales, să nu considere
că cineva ar putea să-i fie superior.
Omul obișnuit refuză competența, refuză
cunoașterea ca singurul izvor al bunăstării de care se
consideră îndreptățit să aibă parte, în desconsiderarea eforturilor depuse de acea minoritate blamată ca
elitistă. Preocupați strict de propria lor bunăstare,
oamenii masă s-au disociat de cauzele acestei
bunăstări.
Ortega Y Gasset pune în paralel viețile omului
mulțumit de sine, omul masă care încetează să mai
apeleze la alții și devine singurul stăpîn al vieții sale
și omul de elită, omul avid de cunoaștere și
autoperfecțiune; și o face mult mai pregnant decît
Tom Nichols, care, se pare, rămîne tributar corectitudinii politice, din dorința, evidentă, de a evita
posibile complicații. Pentru filozoful spaniol omul
superior sau omul de elită se caracterizează printr-o
necesitate interioară de a recurge la o regulă care îi
este exterioară, care îi este superioară lui şi în slujba
căreia se pune de bunăvoie. Amintiţi-vă că la începutul acestui eseu îl deosebeam pe omul de elită de
omul de rând, spunând că primul cere mult mai mult
de la sine însuşi, iar cel de-al doilea nu cere nimic de
la sine, ci dimpotrivă, se mulţumeşte cu ceea ce este
şi e încântat de sine însuşi. Contrar a ceea ce se
crede de obicei, făptura de elită, și nu masa, este cea
care trăieşte într-o servitute esenţială. Viața i se pare
fără rost dacă n-o pune în serviciul unei obligaţii
superioare. De aceea el nu consideră necesitatea de
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a servi drept o opresiune; când, din întâmplare,
această necesitate îl părăseşte, se simte neliniştit şi
inventează noi reguli de oprimare, mai dificile, mai
exigente. Aceasta este viața înţeleasă ca disciplină,
viața nobilă. Nobleţea se defineşte prin exigenţă,
prin obligaţii, nu prin drepturi. Noblesse oblige.
„A trăi după plac, spune Goethe, înseamnă a trăi
ca un plebeu; nobilul aspiră la ordine și la lege”.
Ortega Y Gasset nu face apologia nobilimii de rang,
pentru el nobil înseamnă „cunoscut”, cunoscut de
toată lumea, faimos, care s-a distins de marea masă
anonimă. Implică un efort insolit care îi justifică
faima. Nobil este aşadar cel care se străduieşte,
excelează. „Pentru mine, nobleţe este sinonim cu o
viaţă de eforturi, mereu preocupată de autodepăşire,
de înălţare a ceea ce este spre ceea ce se propune ca
datorie şi exigenţă. Astfel, viaţa nobilă se opune vieţii obişnuite sau inerte, care, static, se închide în
sine, condamnându-se la o perpetuă imanenţă, atâta
timp cât o forţă exterioară n-o obligă să iasă din
sine. De aceea numim masă acest tip de om, şi nu
atât pentru că ar fi multitudinar, cât pentru că este
inert”.
Inerția este emblema omului mediu, suficient
sieși, hrănit cu idei primite de-a gata, considerînduse intelectual desăvîrșit, nu concede să fie îndrumat.
„Pe de altă parte, ar fi iluzoriu să ne gândim că omul
mediu de azi, oricât de mult ar fi crescut nivelul său
de viaţă în comparaţie cu cel din trecut, ar putea
conduce, doar el, mersul civilizaţiei. Spun mers, nu
progres. Numai faptul de a menţine civilizaţia actuală este deosebit de complex şi cere subtilităţi incalculabile. Acest om mediu – care a învățat să se folosească de multe dintre aparatele create de civilizaţie,
dar care se caracterizează printr-o ignoranță desăvârşită privind principiile înseşi ale civilizaţiei – nu
poate să o conducă decât prost” (O.Y.G.).
Nu mai are conștiința propriilor limite, are toate
răspunsurile în cartușieră, nu e dispus să asculte, să
se instruiască. Pentru el nu există chestiune legată de
viaţa publică în care să nu intervină, orb şi surd cum
e, pentru a-şi impune „opiniile”. „Ideile” acestui om
mediu nu sunt idei autentice; a le poseda nu înseamnă automat a avea cultură. Ideea înseamnă a ţine în
șah adevărul. Cine vrea să aibă idei trebuie mai întâi
să fie dispus să vrea adevărul şi să accepte regulile
jocului impuse de acesta. Nu se poate vorbi despre
idei sau despre opinii dacă nu se admite o instanţă
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care să le regleze, o serie de norme la care să putem
apela într-o dispută. Aceste norme sunt principiile
culturii. Nu contează care anume. Ceea ce vreau să
spun este că nu există cultură acolo unde nu există
norme la care aproapele nostru să poată recurge. Nu
există cultură acolo unde nu există principii de legalitate civilă la care să putem apela. Nu există cultură
acolo unde nu există respect pentru anumite baze
intelectuale la care să ne referim într-o dispută. Nu
există cultură acolo unde relaţiile economice nu sunt
prezidate de un regim de trafic care să ne poată
ocroti. Nu există cultură acolo unde polemicile estetice nu recunosc necesitatea de a justifica opera de
artă.
Când toate aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu
există cultură; există însă, în sensul cel mai strict al
cuvântului, barbarie. O.Y.G.)
Ne aflăm sub invazia noii barbarii, implicit în
absența normelor, fără de care orice civilizație riscă
să sucombe.
Masele vor să-și impună opiniile, vor să conducă
societatea. „Omul mediu, remarcă ironic Ortega Y
Gasset, se pomeneşte că are «idei», însă nu are
facultatea de a le produce. El nici măcar nu bănuieşte în ce element subtil trăiesc ideile. Vrea să emită o
părere, dar nu vrea să accepte condiţiile şi postulatele pe care le presupune actul de a-ţi face o opinie. De
aceea «ideile» sale nu sunt efective, ci doar dorinţe
legate de cuvinte, aşa cum sunt cuvintele în romanţe.
A avea o idee înseamnă a crede că îi posedăm
argumentele, înseamnă deci să credem că există un
argument, o lume de adevăruri inteligibile. A gândi,
a ne face o părere e acelaşi lucru cu a recurge la o
anumită instanţă superioară ei, a te încredinţa ei, a-i
accepta codul şi sentinţele şi a crede deci că forma
cea mai elevată a relaţiilor umane este dialogul; dialogul în care realmente se discută argumentele ideilor noastre. Dar omul-masă s-ar simţi pierdut dacă ar
accepta discuţia şi, instinctiv, el respinge obligaţia
de a respecta instanţa supremă care se află în afara
lui. De aceea, «noutatea» în Europa rezidă în faptul
că «s-a terminat cu discuţiile» şi că este repudiată
orice formă de convieţuire care ar implica, în sine,
respect față de normele obiective, de la conversaţie
până la Parlament, trecând prin ştiinţă. Asta înseamnă că renunţăm la comunitatea de cultură, care este
o comunitate supusă normelor, că ne întoarcem la
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sistemul barbar de con- vieţuire”. Fapt echivalent cu
apelul la intervenție în forță, la acțiunea directă. Or
civilizația este încercarea constantă de a reduce
violența la ultima ratio. Prin acțiunea directă ordinea
se inversează, afirmarea violenței devine prima
ratio, mai grav, unica rațiune. Aici se deschide
Charta Magna a barbariei și ignoranței. În esență,
Ortega Y Gasset face apologia excelenței, a efortului
întru realizarea și menținerea cunoașterii, singura
care interesează cultura și civilizația și atenționează
totodată asupra unei realități în care nivelul de trai
este tot mai convenabil, iar dezinteresul pentru accedere la spiritualitate tot mai amplificat; „Omul
dominant astăzi este un primitiv, un Naturmensch
ivit în mijlocul unei lumi civilizate. Lumea este cea
civilizată, nu locuitorii ei, care nu văd în lume civilizaţia, ci doar se folosesc de ea, ca şi cum aceasta ar
fi un produs al naturii. Omul nou îşi doreşte un automobil şi se bucură de el, dar îl consideră fructul
spontan al unui copac edenic. În străfundul sufletului său, el n-are ştiinţă despre caracterul artificial,
aproape neverosimil, al civilizaţiei, şi nu-şi va extinde entuziasmul pe care îl are pentru aparate până la
principiile care le fac posibile”. Tehnica, aparatele
sunt cele care ne facilitează viața, dar nu trăim din
tehnică, care nu-i posibilă în afara culturii: „Tehnica
este o ştiinţă, iar ştiinţa nu există dacă nu stârneşte
speculaţii dezinteresate, ea neavând alt obiect decât
ştiinţa însăşi; nu poate prezenta interes dacă oamenii
nu vor continua să fie entuziasmaţi de principiile
generale ale culturii. Dacă această fervoare scade,
ceea ce pare a se întâmpla acum, tehnica nu poate
supravieţui decât vremelnic, adică exact cât va dura
inerţia impulsului cultural care a creat-o”.
Ce-i cu adevărat grav este prioritatea acordată
utilului, avantajelor asigurate de știință, îmbogățiri
în defavoarea intelectului, a ascezei și efortului
depus în dezvoltarea cunoașterii, a științei, implicit
culturii. Realități despre care am scris, nu o dată, în
acest spațiu. „Disproporţia dintre beneficiul constant şi evident, pe care li-l aduce ştiinţa, şi interesul
pe care îl arată pentru ea este de aşa natură încât nu
are rost să ne amăgim cu speranţe şi să ne aşteptăm
la altceva decât la barbarie din partea celor care se
comportă astfel. Mai ales dacă, după cum vom
vedea, această indiferenţă faţă de ştiinţă apare, poate
cu o mai mare evidenţă decât în oricare altă parte, în
însăşi masa tehnicienilor – medici, ingineri etc. –
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care au obiceiul de a-şi exercita profesia într-o stare
de spirit identică, în fond, cu aceea a individului care
se mulţumeşte să se folosească de automobilul său şi
să cumpere un tub de aspirină, fără nici un sentiment
de solidaritate interioară cu destinul ştiinţei, al civilizaţiei”. (O.Y.G.) Un adevăr care-l determină pe
filozof să afirme că omul de știință actual este prototipul omului-masă. Și nu întâmplător, nici datorită
imperfecțiunii fiecărui om de știință, ci pentru că
știința însăși – rădăcină a civilizației – îl convertește
automat în om-masă, adică face din el un primitiv,
un barbar modern. Cauza, continua adîncire în specializare, una tot mai restrînsă, pînă la pierderea
rădăcinilor, pînă la separarea de matematică, de
logică, de filozofie, pînă la pierderea contactului cu
celelalte domenii ale științei. Cîmpul de exersare a
competenței și domeniul de cunoaștere se restrînge
constant, se diminuează pînă la egalizarea cu omulmasă.
Într-o democrație, subliniază Tom Nichols,
competența și guvernarea se sprijină reciproc:
„Progresul tehnologic şi economic care asigură
bunăstarea unei populaţii presupune diviziunea
muncii, ce duce apoi la crearea profesiilor.
Profesionalismul îi încurajează pe experţi să îşi servească clienţii cât de bine pot, să-şi respecte propriile graniţe şi să ceară ca acestea să fie respectate de
alţii, ca parte a unui serviciu general pentru clientul
suprem: societatea”.
Relațiile într-o democrație, prin definiție, se
bazează pe încredere: „Când această încredere se
năruie, experţii şi oamenii obişnuiţi devin facţiuni
ostile. Iar când se întâmplă acest lucru, însăşi democraţia poate intra într-o spirală a morţii care prezintă
pericolul imediat al degenerării fie într-o guvernare
a gloatei, fie într-o tehnocraţie elitistă”. Sunt finaluri
cu caracter autoritar spre care ne rostogolim cu o
mare inconștiență. La temeiul acestei situații stă
incultura înspăimîntătoare, politică, și generală a
oamenilor obișnuiți.
De remarcat observațiile lui Ortega Y Gasset la
întrebarea Cine comandă în lume?: „Comanda este
exercițiul normal al autorității. Iar exercițiul
autorității are drept bază întotdeauna opinia publică;
întotdeauna, azi, ca și acum zece mii de ani, la
englezi ca și la botocuzi (trib brazilian primitiv).
Nimeni n-a comandat vreodată pe pămînt întemeindu-și comanda pe altceva decît pe opinia publică. A
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comanda înseamnă a te așeza. Pe tron, pe un jilț de
magistrat, într-un fotoliu prezidențial sau ministerial. Contrar a ceea ce presupune o optică inocentă și
superficială, a comanda nu este atât o chestiune de
pumni, cât de… șezut. Statul este de fapt starea opiniei; o situație de echilibru, de statică (stabilitate?)”.
Stabilitatea oferită de opinia publică este posibilitatea de a conduce în liniște; împotriva opiniei
publice nu se poate conduce. „Majoritatea oamenilor nu au opinie și trebuie ca aceasta să le vină din
afară, prin presiune, tot aşa cum lubrifiantul pătrunde în maşini. De aceea e nevoie ca spiritul – oricare
ar fi el – să aibă putere și să și-o exercite, pentru ca
lumea care nu are opinie – și aceasta este majoritară
– să aibă. Fără opinii, convieţuirea umană ar fi un
haos, ba chiar mal mult: un neant istoric. Fără opinii,
viața oamenilor ar fi lipsită de arhitectură, de organicitate” (O.Y.G.).
A exprima o opinie echivalează cu capacitatea de
a teoretiza, în absența acestei capacități, a puterii de
manifestare a spiritului, sunt toate șansele să se
instaureze haosul.
Și iată cum Tom Nichols se întîlnește cu Ortega
Y Gasset în a constata perpetuarea unei situații relativ incipiente acum un secol: „Progresul tehnologic
și economic care asigură bunăstarea unei populaţii
presupune diviziunea muncii, ce duce apoi la crearea profesiilor. Profesionalismul îi încurajează pe
experţi să îşi servească clienţii cât de bine pot, să-şi
respecte propriile graniţe şi să ceară ca acestea să fie
respectate de alţii, ca parte a unui serviciu general
pentru clientul suprem: societatea”. Tom Nichols în
consonanță cu opiniile lui F.A. Hayek privind neimplicarea omului obișnuit în politică, fapt ce oferă
cîmp liber administratorilor experți eficienți
preocupați exclusiv de ceea ce consideră ei a fi binele public: „Birocraţii nealeși şi specialiştii în politici
din multe domenii exercită o influenţă enormă asupra vieţii de zi cu zi a americanilor. Totuşi, în prezent această situaţie e mai degrabă ceva automat, şi
nu intenţionat. Populismul întăreşte de fapt acest elitism, pentru că celebrarea ignoranţei nu poate lansa
sateliţi de comunicaţii, nu poate negocia drepturile
cetăţenilor SUA peste hotare şi nu poate lua măsuri
cu privire la medicamentele eficiente, toate acestea
fiind sarcini intimidante pe care până şi cei mai limitaţi cetăţeni le cer şi le iau acum drept ceva firesc, în
mod similar, confruntaţi cu un public care nu are
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nici o idee despre cum funcţionează majoritatea
lucrurilor, experţii nu se mai implică, alegând să discute în principal între ei, și nu cu oamenii obişnuiţi”.
Oare nu asta se întîmplă la Bruxelles, capitala U.E.
Cetățenii nu înțeleg, nici nu par interesați să
înțeleagă diferența dintre experți și decidenți politici; în elite văd doar un conglomerat de oameni
educați, bogați și puternici. Viziune demontată de
profesorul american ca neconcordantă cu situația
reală: „Nu toţi oamenii bogaţi sunt puternici şi nu
toţi oamenii puternici sunt bogaţi. Intelectualii şi
experţii în politici sunt rareori bogaţi sau puternici.
(Aveţi încredere în mine că ştiu ce spun.)” Este evident, și subliniem încă o dată, experții pot doar propune anumite măsuri, decizia aparține conducătorilor aleși, care au toată libertatea de a urma sau nu
sfaturile primite: „Când publicul nu mai distinge
între experţi şi decidenţi şi vrea doar să dea vina pe
toată lumea politică pentru efecte nefericite, rezultatul final nu va fi o politică mai bună, ci mai multă
politizare a competenţei. Politicienii se vor baza
întotdeauna pe experţi; totuşi, vor prefera experţi
care le spun – în timp ce oamenii de rând furioşi le
bat la uşa biroului – ceea ce vor să audă. Acesta e cel
mai sumbru scenariu, în care atât democraţia, cât şi
competenţa sunt corupte din cauză că nici liderii
democratici şi nici consilierii lor experţi nu vor să
aibă de-a face cu un electorat ignorant. În acest
punct, competenţa nu mai serveşte interesul public,
ci interesul clicii politice, indiferent de orientarea sa,
care ia pulsul publicului la un moment dat”.
Suntem cu toții pe această spirală a morții, în
care grație triumfului ignoranței, în refuzul
competenței de către oameni obișnuiți, lăsăm larg
deschise porțile ascensiunii unei clici politice, cu un
final dezastruos pentru democrație.
Cînd alegerile parlamentare și locale au ca temei
ignoranța, cei aleși, se uită acest adevăr, pe care îl
trăim astăzi pe propria noastră piele, conduc nu doar
pe cei care i-au votat, ci întreaga societate.
„Sfîrșitul competenței și atacurile aferente asupra cunoaşterii subminează în mod fundamental sistemul republican de guvernare. Mai grav, aceste atacuri sunt campanii conduse de indivizii cei mai
puţin capabili să înlocuiască sistemul. Cei mai slab
informaţi dintre noi sunt cei care par mai înverşunaţi
în a-i respinge pe experţi şi solicită cea mai mare
putere de decizie în chestiuni în legătură cu care nu

au făcut aproape nici un efort să se autoeduce”
(T.N.).
E suficient să ne uităm la aleșii din Parlamentul
României, unde domină cei mai slab informați, fără
o minimă cultură și fără contact cu realitatea de zi cu
zi în care trăiesc oameni obișnuiți. Nu au habar de
cît costă o pîine, dar vor să conducă Țara.
Neimplicarea votanților, votarea în necunoștință
de cauză, absenteismul nu sunt soluții: „Când oamenii obişnuiţi ignoră competenţa şi se declară sătui de
tot şi de toate, ei uită că aleşii lor trebuie în continuare să ia decizii, în fiecare zi, cu privire la multe
probleme. Aceşti oficiali nu îşi permit luxul de a
înjura experţii şi sondajele şi apoi de a se retrage în
faţa televizorului, monitorului şi joystick-ului. Ei
trebuie să-şi ia angajamente, să-şi rişte uneori viaţa
şi întotdeauna banii, în orice privinţă, de la drepturi
de navigaţie la servicii de îngrijire a copiilor. Aceste
decizii şi modul în care sunt implementate vor afecta viaţa tuturor cetăţenilor, informaţi şi ignoranţi,
implicaţi şi detaşaţi”. (T.N.)
Toate voturile sunt egale, cum spunea Petre
Țuțea, și geniul, și idiotul au un singur vot. Suntem
datori dacă ne dorim în continuare prosperitate și
egalitate de șanse să ne autoeducăm, să acordăm
încredere competenței și să sancționăm orice fel de
derapaje.
Să cităm din Revolta maselor a lui José Ortega Y
Gasset: „Viaţa creatoare presupune un regim de
înaltă igienă, de mare nobleţe, de constante stimulente, care încurajează conştiinţa demnităţii. Viaţa
creatoare este o viaţă energică, iar asemenea lucru
este posibil numai într-una dintre aceste două situaţii: sau să fii tu însuţi cel care comandă sau să te afli
într-o lume unde comandă altcineva, căruia să-i
recunoaştem dreptul deplin pentru o astfel de funcţie; sau comand eu, sau mă supun. Dar a te supune
nu înseamnă a îndura – a îndura înseamnă a te
degrada –, ci dimpotrivă, a stima pe cel care comandă şi a-l urma, solidarizându-te cu el, plasându-te cu
fervoare sub stindardul său”.
O astfel de viață pare a fi condiția ideală în care
competența și democrația se potențează reciproc.
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CONVORBIRI LITERARE

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

(XIII)

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

Virgil DIACONU metaforic al discursului sau norma caracterului
Critica oficială manipulează
și falsifică în bună parte
ierarhia literaturii contemporane
1. Ce poate fi, mai întâi, „canonul (literar) estetic”, în general? Cu privire la canonul sau conceptul
literar estetic (artistic), ar fi de precizat că el are trei
accepții. În primul rând, are sensul de canon sau
concept literar estetic creator de literatură estetică
de gen; în al doilea rând, canonul literar are sensul
de canon (concept) estetic evaluator de opere literare de gen, fie că operele evaluate sunt estetice sau
pseudoestetice; iar în al treilea rând, canonul literar
are sensul de canon sau listă canonică de autori
exemplari de gen literar; sau listă de opere literare
(volume) de gen estetice sau fundamentale. Să încercăm să ne lămurim mai bine asupra acestor trei
înțelesuri.
(I). Dacă vom cerceta poeziile de valoare ale
unor poeți moderni și moderni-postmoderni autentici, precum Eminescu, Arghezi, Bacovia, Blaga,
Minulescu, ale mai noilor poeți Nichita Stănescu și
Marin Sorescu, dar și poeziile de valoare ale câtorva
poeți contemporani moderni-postmoderni autentici,
români sau străini, vom constata că poezia lor manifestă în receptare un set de caracteristici, trăsături,
principii sau norme poetice estetice. Dintre acestea,
mai importante mi se par următoarele: (1) norma
coerenței sau inteligibilității discursului poetic, (2)
norma tensiunii existențiale, lirice și poetice, (3)
norma caracterului surprinzător-imprevizibil și
totodată verosimil al ideilor poeziei, (4) norma
originalității, (5) norma caracterului simbolicCONVORBIRI LITERARE

retoric al poeziei, (6) norma poeticității expresiei,
(7) norma poeticității formei (versul de tip clasic, cu
ritm și rimă perfecte, sau versul liber ritmic), (8)
norma nonprozaismului, (9) norma unității ideatice
și (10) norma unității stilistice a discursului.
Dar dacă poezia de valoare, estetică sau canonică
manifestă în receptare aproximativ aceste principii
sau norme poetice estetice universale, înseamnă că
ea a fost creată de către poetul autentic tocmai în
temeiul lor și că ele sunt norme creatoare de poezie,
iar conceptul sau canonul pe care normele îl constituie este conceptul sau canonul poetic estetic creator de poezie estetică. Cele zece norme mai pot fi
numite și arta poetică sau decalogul normelor
(principiilor) poetice estetice creatoare de poezie
estetică.
Producem literatură de gen de valoare numai
atunci când reușim să transformăm estetic atât
conținutul existențial, politic, moral, religios etc. al
operei literare, cât și forma operei, pentru că esteticul, artisticul sau frumosul este valoarea specifică a
literaturii. Mai precis, producem literatură de gen de
valoare atunci când reușim să creăm (producem)
opere literare în temeiul principiilor sau normelor
literare estetice ale genului respectiv, norme care
configurează conceptul sau canonul literar estetic
(artistic) al genului în cauză.
Vom înțelege însă că literatura de gen estetică nu
este o literatură cu conținut pur estetic, ci o literatură
al cărei conținut și a cărei formă sunt formatate sau
procesate estetic, deci artistic, ceea ce înseamnă că
literatura dobândește calitate estetică, caracteristici
sau trăsături estetice de gen. Aceasta este literatura
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de gen căreia îi spunem „estetică”, „autentică”, „de
valoare” sau „canonică”.
Scriitorul trebuie să urmărească esteticitatea
operei de gen pe care o produce. Un text fără calitate
estetică, deci fără trăsături estetice de gen, poate să
fie orice altceva în afară de literatură: un articol de
ziar, un articol de istorie, de astrologie sau politic,
un anunț, o știre, o factură telefonică, un bilet la teatru, o carte de telefoane, sau chiar o poezie proastă,
o proză proastă etc.
(II). Cel de al doilea sens al canonului literar
estetic este cel de canon (concept) estetic evaluator
de opere literare de gen, indiferent de faptul că operele evaluate de acest canon sunt estetice sau pseudoestetice.
Pentru un critic de poezie este fundamental ca el
să cunoască ce caracteristici, trăsături, principii sau
norme poetice estetice manifestă poezia de valoare
sau estetică, în general, pentru că tocmai în temeiul
acestor trăsături-principii-norme poetice estetice
generale el poate să evalueze corect, deci poate să
aprecieze dacă poezia unui autor sau altuia este o
poezie de valoare (estetică) sau o poezie modestă
(pseudoestetică).
Mai precis, poezia particulară a unui autor sau
altuia evaluată de către criticul competent va fi o
poezie de valoare, atunci când trăsăturile ei particulare vor confirma trăsăturile poetice estetice ale poeziei de valoare, în general, deci ale genului poetic, și
va fi o poezie modestă, minoră, atunci când trăsăturile particulare ale poeziei evaluate vor infirma,
nega, contrazice trăsăturile poetice estetice ale poeziei de valoare sau estetice, în general, deci ale poeziei celor mai importanți poeți.
(III). Al treilea sens al canonului literar este cel
de canon sau listă canonică de autori exemplari de
gen literar; sau listă de opere literare de gen estetice
sau fundamentale. Listele canonice de gen, și anume
lista canonică a poeților, lista canonică a prozatorilor, a dramaturgilor, a autorilor de comedii etc., sau
lista canonică a cărților de poezie, lista canonică a
cărților de proză, a cărților de dramă, a cărților de
comedie etc., sunt elaborate de către criticii literari,
fie pentru „alegerea cărților pentru instituțiile de
învățământ”, așa cum afirmă Harold Bloom în cartea sa (Canonul Occidental, Editura Univers, 1998,
p. 16), fie pentru stabilirea și conștientizarea scriitorilor importanți, esențiali, sau a operelor literare per-
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formante, estetice, puternice ale unei națiuni sau ale
tuturor națiunilor.
Dar stabilirea și evidențierea autorilor și a operelor literare de valoare, exemplare, nu se fac numai
sub forma listei canonice, ci și sub forma unor
lucrări mai ample, care sunt istoriile literare, poate
chiar și dicționarele literare. Și vom reține faptul că
istoriile literare au ca principiu de selecție a scriitorilor și operelor literare de gen despre care tratează
tocmai o listă canonică, de vreme ce aceste istorii
prezintă critic o serie de scriitori de gen și de opere
de gen pe care le consideră de valoare, esențiale,
deci fundamentale sau canonice pentru literatura
națiunii respective.
Pe de altă parte, istoria literară nu este, desigur,
doar o listă canonică, pentru că ea îi dedică fiecărui
scriitor în parte pe care îl include în paginile sale
câte un articol critic, în care comentează operele
literare ale acestuia, susținându-le valoarea, deci
canonicitatea, dar și revelându-le părțile neizbutite.
Comentate în istoriile literare mai sunt, desigur,
generațiile și curentele literare.
În concluzie, cu privire la literatura estetică, de
valoare sau canonică, vom spune că ea este creată
de canoanele (conceptele) literare estetice de gen,
este evaluată în temeiul canoanelor literare estetice
de gen și, în fine, în urma acestei evaluări literatura
de gen care a fost găsită ca fiind estetică sau de
valoare este canonizată în listele canonice de opere
literare de gen sau în istoriile literare; poate și în
dicționarele literare, dacă principiul selectării scriitorilor este cu adevărat unul estetic, deci canonic.
Canonul literar (conceptul literaturii) trebuie înțeles
așadar în toate cele trei sensuri, iar nu parțial, numai
într-un sens al său, așa cum eronat rezultă din eseurile unor critici.
Dar este canonul literar estetic de gen singurul
canon literar? Existența canonului literar estetic a
născut în timpul modern și postmodern reacții de
respingere destul de violente din partea unor scriitori și critici literari: „Cred că a venit, în sfârșit, timpul să se încheie supremația canonului estetic în literatura română”, declară Sorin Alexandrescu.
Alexandrescu este secondat îndeaproape de
scriitorii și criticii postmoderniști, printre care și
poetul plagiator postmodernist Mircea Cărtărescu,
care neagă și el eficiența canonului poetic estetic,
apărând în schimb o poetică pseudoestetică extrasă
CONVORBIRI LITERARE

din poezia și critica postmodernistă a Americii de
Nord, care este întemeiată pe principii pseudoestetice (vezi poetica lui Ihab Hassan) și pe reciclarea literaturii/poeziilor poeților predecesori sau contemporani, pe pastișă și plagiat – iată tehnica influențelor
literare (teoria anxietății influențelor literare)
susținută de către criticul Harold Bloom. Mircea
Cărtărescu își expune poetica antiestetică în volumul Postmodernismul românesc (Humanitas, 1999,
580 pag.).
Așadar, există și scriitori care resping literatura
estetică și canonul estetic și le înlocuiesc cu alte
tipuri de literatură și, implicit, cu alte tipuri de
canoane, precum canoanele (conceptele) literare ale
curentelor literare avangardiste, canoanele literare
generaționiste, canonul literar politic, canonul literar postmodernist al influențelor literare (provenit
din America de Nord) sau canoanele literare pseudoestetice individuale, care de vreme ce s-au născut
dintr-o reacție de respingere a canonului literar estetic de gen și a literaturii estetice de gen, înseamnă că
au alte canoane și principii poetice decât cele estetice: toate aceste literaturi și canoanele lor sunt în
principiu pseudoestetice și funcționează, cu destui
adepți, în paralel cu canonul literar estetic de gen.
Și acum ne putem întreba: sunt toate literaturile
pseudoestetice și canoanele lor literare creatoare de
literatură/poezie, abia prezentate, legitime din punct
de vedere literar?
Atâta vreme cât criteriul legitimității și al valorii
este esteticul, deci calitatea estetică a literaturii de
gen, legitime literar sunt literatura estetică de gen și
canoanele ei estetice de gen literar (canonul estetic
al poeziei, canonul estetic al prozei, al dramei, al
comediei etc.), în timp ce literaturile pseudoestetice
și canoanele lor sunt ilegitime literar.
Cei care, din neputință sau în mod teribilist și
programatic, creează opere în afara sau împotriva
spiritului literar, a canonului literar estetic, deci în
afara principiilor literare estetice de gen literar, produc scrieri modeste, minore, pseudoestetice, nonestetice sau antiestetice, moarte literar – vezi o mare
parte din literatura avangardistă și postmodernistă,
vezi literatura modestă sau proastă de orice fel.
În ceea ce îl privește pe Titu Maiorescu, se pare
că acesta nu a vorbit în mod explicit nici despre un
canon literar creator de literatură de gen, nici despre
un canon literar evaluator, nici despre un canon-listă
CONVORBIRI LITERARE

de autori sau de opere literare de gen de valoare,
exemplare sau canonice, deși estetica normativă
pretinsă de el operei literare este un aspect central al
canonului literar. Important este așadar faptul că
Maiorescu a apărat condiția estetică (normativă) a
genurilor literare (de exemplu estetica genului poetic) și că tocmai în temeiul acestei estetici de gen a
putut să considere că poezia lui Eminescu este o
poezie de valoare și că Eminescu este un „geniu
înnăscut”. De altfel, ca urmare a încrederii în poezia
lui Eminescu, Maiorescu i-a publicat poetului singura carte de poezie din timpul vieții acestuia:
Poesii…
Așadar, tocmai în temeiul unor principii sau
norme evaluatoare estetice, criticul Titu Maiorescu
l-a salvat din deșertul literar al epocii pe cel mai
valoros poet al timpului său, pe Eminescu. Cu el sau
numai cu o parte a poeziei sale începe, de fapt, poezia românească estetică modernă, deci poezia
modernă de valoare, căreia îi mai putem spune și
poezie modernă canonică.
Spre deosebire de Maiorescu, criticii de astăzi nu
cunosc toată plaja poetică, toți poeții contemporani
de valoare, și tocmai de aceea ei includ în listele
canonice sau în istoriile literare poeți contemporani
de mâna a doua, uneori de-a dreptul minori.
2. Cred că este în felul de a fi al criticii de întâmpinare să se considere un îndrumător axiologic, pentru că altfel existența acestei critici nu ar avea sens,
iar ea ar fi cutreierată de sentimentul zădărniciei.
Reușește însă critica literară competentă (estetică) să fie în mod real un îndrumător estetic pentru
scriitori? Ține așadar scriitorul cont cu adevărat de
îndreptările și sugestiile pertinente, estetice, pe care
criticii competenți i le fac operei lui? Poate critica
literară estetică să influențeze creativitatea și
performanța unui poet? Din marea Școală de literatură „Mihai Eminescu”, de pe șoseaua Kiseleff 10,
de la începutul „socialismului victorios”, care își
propusese să fabrice scriitori și ziariști, nu au ieșit
decât toți atâția poeți câți au intrat, vorba profeției
lui Mihail Sadoveanu, iar asta înseamnă că școala
însăși, prin critica și esteticienii ei, nu a făcut pe
nimeni poet. Tocmai de aceea, cei mai mulți dintre
ei au ales să slujească politica de partid, deci să
devină scriitori de cur.te. Același rezultat minor îl au
și școlile de poezie de după Revoluțiune.
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Îi influențează artistic, estetic critica literară pe
tinerii debutanți? Mircea Cărtărescu, care a fost
supraevaluat și încurajat la debut în mod excesiv de
critica literară, în special de către N. Manolescu,
scrie și astăzi „poezie” la fel de prost ca în prima
carte. Critica mincinoasă, care l-a încurajat să scrie
prost, spunându-i că scrie bine, nu a făcut din M.C.
un poet mai bun, ci doar i-a încurajat și premiat
mediocritatea… Abia în ultimul timp critica literară
și-a corectat evaluările deformate și a făcut praf plachetele de versuri „nimic” (2010) și „nu striga niciodată ajutor” (2020), două dintre monumentele
mediocrității poetice în limba română, ambele editate, dincolo de orice criteriu valoric, de marea editură
Humanitas.
Vor avea aceste cronici literare competente
vreun efect pozitiv asupra poeziei incompetente a
lui Cărtărescu? Mai nu cred!, vorba Eminescului.
Mircea Cărtărescu va scrie poezie probabil la fel de
prost ca și până acum, pentru că nicio critică nu
poate să îndrepte fondul creator minor al unui poet.
După 40 de ani de scris, poezia lui M.C. nu a făcut
niciun progres, chiar dacă această poezie a avut
parte de cronici neașteptat de laudative și a primit
toate premiile posibile (USR, Academie,
Președinție), cu toate absolut nemeritate.
Despre critica literară putem afirma că este de
folos literaturii numai atunci când ea, în urma unei
evaluări corecte a operelor literare de gen, consolidează poziția literaturii estetice în ansamblul literaturii naționale, deci atunci când ea consolidează
canonul estetic de scriitori performanți sau de opere
literare fundamentale. Tocmai de aceea un critic nu
poate rămâne toată viața un cronicar! El ar trebui să
evolueze în sensul conștientizării menirii sale critice
și al competenței critice.
3. Revistele literare patronate de Uniunea
Scriitorilor, și nu numai, nu reușesc nicidecum să
reflecte critic toate aparițiile de carte literară. Dar
nici nu trebuie, pentru că misiunea criticului nu este
aceea de a gestiona toate aparițiile editoriale, ci mai
cu seamă pe cele mai importante, deci pe cele de
valoare, estetice sau canonice, pentru că acestea fac,
în final, literatura unei națiuni.
Face criticul acest lucru? Cu privire la poezie,
constat că revistele literare sunt pline de cronici laudative la adresa unor poeți modești, fie că acești
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poeți sunt foarte puțin cunoscuți, fie că sunt poeți
notorii… Nu este de ajuns că de la avangardă încoace poezia se degradează sub diferite forme, care de
care mai răsunătoare; mai trebuie ca această degradare să fie susținută și de către criticii literari! De
fapt, la noi, criza poeziei este susținută îndeaproape
de criza criticii literare.
Pe de altă parte, critica literară îi ignoră de regulă pe puținii poeți de valoare sau canonici contemporani. De ce? Pentru că nu îi vede. Sau pentru că
nu îi vede decât pe aceia care intră în sfera ei de
interes, pe ceilalți poeți de valoare ignorându-i cu
bună știință.
Dar tocmai aceasta este piatra de încercare a oricărui critic: descoperirea scriitorilor canonici contemporani care, din diverse motive, nu au fost
recunoscuți până acum drept canonici. Pentru că
despre ceilalți scriitori canonici oricum s-au scris
tomuri.
4. Cu privire la „criticii literari” iviți după ’89,
constat că numărul acestora este destul de mare.
Teoretic, cu cât sunt mai mulți critici, cu atât spiritul
critic este mai firav. Critica este astăzi sufocată de
pseudo-critici, după cum poezia este sufocată de
pseudo-poeți… Și nici nu poate fi altfel, pentru că
toată lumea este liberă să se exprime critic sau poetic exact așa cum se exprimă: bine sau prost, competent sau fără nicio competență.
O bună radiografiere a situației în care se află
critica noastră și a raportului critic/scriitor ne oferă,
în mod surprinzător, Nicolae Manolescu, în articolul
Timpul rebuturilor, din România literară, nr.
50/2020. Dar să îi dăm, mai bine, cuvântul.
„Răspunderea principală pentru înmulțirea lor (a
scriitorilor modești) ca a buruienilor ne revine nouă,
critici, redactori sau editori. (…). Avem (…) o vină,
și anume prea marea îngăduință arătată, deseori în
scris, veleitarilor. Îngăduință pe care o plătim scump
și nu doar personal, ci și prin alimentarea fenomenului de care vorbesc. Piața literară este invadată de
subproduse literare, la a căror «descoperire» și promovare am contribuit noi, criticii cei plini de
îngăduință. Pe mulți din acești veleitari, noi i-am
debutat, sub cuvânt că i-am crezut promițători, sau
i-am promovat mai târziu din neatenție sau din interes (s.m.). I-am nominalizat la premii, ba chiar i-am
premiat. Și acum, ce să facem? Se simt omologați și
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au pretenții. Ne copleșesc numeric. Vorba lui
Lăpușneanu al lui Negruzzi: proști, dar mulți. (…).
Am creditat și eu destui dintre ei.”
Așadar, criticii, redactorii sau editorii și N.
Manolescu însuși au creditat mulți scriitori veleitari
– „proști, dar mulți”. „Ba chiar i-am premiat”, spune
Nicolae Manolescu, care este președintele Uniunii
Scriitorilor din România și președintele tuturor juriilor de acordare a premiilor anuale ale USR și al
juriului Marelui Premiu Național pentru Poezie
„Mihai Eminescu”. Nicolae Manolescu, fără acordul
căruia nu se dă nici un premiu al Uniunii,
mărturisește astfel că el și echipa sa de critici au
acordat cele mai mari premii ale Uniunii Scriitorilor
unor scriitori veleitari! „Am creditat și eu destui dintre ei.” Marele Premiu Național pentru Poezie
„Mihai Eminescu” a ajuns să fie luat așadar de către
poeți veleitari.
Dar era atât de vizibil faptul că Nicolae
Manolescu promovează de zeci de ani și o literatură
lipsită de valoare, că face scriitori majori și din scriitori minori, că împarte indulgențe veleitarilor,
îndeosebi poeților! Însă este prima oară când criticul
recunoaște public aceste lucruri.
Și pentru că Nicolae Manolescu recunoaște că nu
doar el a supraevaluat literatura minoră, ci și o serie
întreagă de alți critici, redactori și editori, înțelegem
că la noi critica oficială și aliații ei au manipulat și
falsificat în bună parte ierarhia literaturii române
contemporane. Dar nu asta se întâmplă, în general,
cu literatura română?
Un exemplu de falsificare „la zi” a evaluării și
ierarhiei scriitorilor români îl reprezintă canonul
poetic sau lista canonică a poeților români, alcătuită
în anul 2019 (România literară, nr. 16) de mai mulți
critici instrumentați de conducerea USR, ghidată
chiar de către Nicolae Manolescu, listă care susține
că în ultima sută de ani (1918-2018) literatura română are nu mai puțin de 100 de poeți canonici, adică
de poeți de mare valoare sau fundamentali! Vă dați
seama ce înseamnă pentru o literatură să aibă 100 de
poeți fundamentali? Ea ar fi prima literatură poetică
a lumii. Numai o critică S.F. sau lipsită de simțul
poeziei poate să susțină că are 100 de poeți canonici
sau fundamentali!
Lista canonică a poeților publicată în România
literară, revista oficială a Uniunii, este în cea mai
mare parte a ei o aberație, pentru că ea amestecă
CONVORBIRI LITERARE

foarte puțini poeți de valoare cu o mulțime de poeți
modești sau minori; ea amestecă valorile cu pseudovalorile, demonstrând în acest fel că juriul care a
elaborat această listă „canonică” a cântărit poezia cu
două măsuri, ajungând să producă un canon de poeți
sufocat de autori modești.
Pe de o parte, canonul poetic stabilit de către
conducerea Uniunii este dominat de poeți minori, iar
pe de altă parte, canonul îi omite pe cei câțiva, foarte
puțini, poeți contemporani de valoare. Adică, acest
canon al conducerii Uniunii demonstrează și el
„marea îngăduință arătată (…) veleitarilor”, despre
care criticul vorbea mai sus, în articolul Timpul
rebuturilor, din România literară.
Dar evaluarea literaturii române nu este falsificată doar prin falsificarea canonului literar (al poeziei,
al prozei, dramei, criticii literare etc.) și prin cronicile generoase pentru cărțile de gen modeste sau stupide, ci și prin acordarea unor premii majore
poeților de mâna a doua sau veleitarilor – este vorba
atât de Premiul Național pentru Poezie Mihai
Eminescu, cât și de premiile anuale pentru poezie
acordate de către USR. Și, mai mult de atât, unii dintre poeții modești premiați generos-fraudulos de
către USR sunt incluși de către criticii literari și în
marile dicționare și istorii ale literaturii române și,
uneori, chiar în programele școlare și universitare.
Oricum, constat că de la Revoluțiune și până
astăzi, ba chiar și înainte de Revoluțiune, după cum
înțelegem de la N. Manolescu, critica literară se află
într-o amplă campanie de salvare și promovare a
literaturii minore, îndeosebi a poeziei minore: vezi
cel puțin lista canonică a poeziei românești stabilită
de criticii fideli conducerii Uniunii Scriitorilor, vezi
marile premii literare acordate de către USR, vezi
dicționarele și istoriile literare aglomerate de poeți
contemporani minori.
Critica literară de poezie și-a pierdut în bună
parte discernământul sau este pur și simplu coruptă
de fel de fel de interese. A fi „critic literar” este
astăzi mai mult o problemă de alegere, decât una de
vocație. Cine l-ar putea opri pe un tânăr, care are
posibilitatea să publice în revistele conduse de prietenii lui, să devină, prin propria alegere, „critic literar”? Și cine l-ar putea opri pe criticul matur notoriu
să îi supraevalueze pe poeții minori, deci să facă din
țânțari armăsari?
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5. În contextul existenței unei critici oficiale atât
de generoase, care prin evaluările ei face scriitori de
valoare din scriitori fără valoare, după cum afirmă
mai sus și criticul N. Manolescu, firește că se pune
problema corectării proastelor evaluări, deci a revigorării criticii literare.
Cred că revigorarea criticii este posibilă mai
întâi prin regândirea sistemului ei de judecare și
evaluare a operelor literare, care înseamnă înlocuirea principiilor de evaluare pseudoestetice sau de
gust subiectiv cu principii de evaluare estetice.
Dar crede cineva că resetarea estetică a criticii
literare este cu adevărat posibilă? Va renunța critica
incompetentă sau numai mincinoasă la criteriile ei
pseudoestetice de evaluare a literaturii? Critica va
avea întotdeauna atât critici autentici, care evaluează
estetic, deci corect, operele literare, cât și o mulțime
de critici modești, generoși și mincinoși, care acordă
în mod gratuit valoare unor opere fără valoare și, în
același timp, ignoră operele importante.
Ne-am obișnuit să credem că oricine își pune eticheta de „critic” reprezintă o voce autorizată estetic,
că el este un evaluator autentic de literatură și implicit un îndrumător literar competent. Nicidecum,
pentru că cea mai mare parte a criticii este o critică
modestă sau numai mincinoasă, care apără doar
interese de grup sau gașcă literară, prieteni, propriile
interese… Această calitate precară a criticii este
dovedită, pe de o parte, de faptul că ea promovează
îndeosebi literatura minoră, iar pe de altă parte, de
faptul că îi ignoră pe cei câțiva scriitori contemporani de valoare; sau numai pe o parte dintre ei.
Desigur, normal ar fi ca literatura să fie evaluată
de o critică competentă estetic, deci de critica estetică, iar nu lăsată pe mâna criticii generoase sau
corupte, care face scriitori de valoare din scriitori
minori, după cum am văzut deja, chiar și în articolul
lui Nicolae Manolescu. Și tot normal ar fi ca față de
evaluările false ale literaturii contemporane practicate de critica mincinoasă sau coruptă să existe o
reacție din partea scriitorilor. Însă scriitorul român
nu are de regulă reacție față de evaluările și ierarhizările false ale literaturii contemporane, el este
amorf, moțăie sau doarme pe cărți. Nervul nostru
critic este amorțit sau extirpat de marile premii literare și de indemnizația de merit oferită de conducere
– peste 1.000 de euro, după cum se aude, pentru că
cifra este secretă. A mai cârtit marele revoltat

Stoiciu ceva împotriva Guvernului Literar
Postmodernist după ce a primit uriașa indemnizație
în euro și Premiul Național de Poezie „Mihai
Eminescu”, în valoare de 7.500 de euro, în locul
unui poet care, fiind bolnav, nu a putut să se deplaseze la Botoșani ca să îl ridice? Din revoltat față de
sistem el a devenit un slujitor silitor.
O discuție asupra situației canonice sau pseudocanonice în care se află poezia noastră și asupra
modului în care este evaluată/canonizată poezia de
către critica oficială se află în volumul „Poezia
canonică românească. Anchetă” (coordonator Virgil
Diaconu, Editura Contrast, București, 2020), în care
62 de poeți și critici români își expun opiniile sub
forma unei anchete.
6. Critica literară care s-a afirmat începând cu
Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu poate avea
viitor dacă și numai dacă ea are principii de evaluare
estetice, prin care se poate detecta literatura de
valoare de aici și de pretutindeni, de ieri și de astăzi.
7. „Un critic literar este un scriitor ratat”, s-a
spus, fără a se menționa dacă acest critic este sau nu
este unul de valoare. În ceea ce mă privește, cred că
un scriitor autentic poate deveni și un critic de
valoare, pentru că, în calitatea lui de scriitor autentic, el are cel puțin simțul valorii, prin care poate
identifica operele literare estetice, din muntele de
cărți editate anual. Un scriitor mediocru sau un critic
mediocru nu poate detecta și apăra valorile literare,
tocmai pentru că e mediocru.
„E cu neputință ca un poet să nu cuprindă în sine
un critic”, spune Baudelaire, pentru că poeții autentici nu au numai harul de a crea poezia, ci și de a o
privi critic și de a o evalua corect, deci de a identifica poezia în mulțimea de opere poetice și pseudopoetice existente. Și va trebui să amintesc aici că
însuși poetul Florilor răului a fost un foarte bun critic-estetician al poeziei, iar dovada este chiar opera
sa de estetică a poeziei, exemplară, valabilă și
astăzi, răspândită în două volume traduse în limba
română: Critică literară şi muzicală. Jurnale intime
(1968) și Curiozităţi estetice (1971). Acum câțiva
ani chiar am scris un eseu în care am demonstrat
valoarea conceptului de poezie modernă de
imaginație propus de către Baudelaire în paginile
sale de critică literară și de estetică a poeziei.

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

SCRISO@RE DIN PARIS

DIALOG CU SCRIITORUL VIRGIL TĂNASE
Oct. 18 13:250 PM
Domnule Profesor Virgil Tănase,
Vă trimit câteva dileme de ale mele...
Dacă şi când dvs. aveţi timp să răspundeţi e bine!
Dacă nu, rămân nişte întrebări retorice... Cel mai trist
eveniment al finalului de primă lună de toamnă a fost
aflarea veştii dispariţiei lui Claude Karnoouh... Nu o
sa analizez valoarea literară, ci o să mă rezum să spun
că era un prieten al vieţii literare aşa cum e ea şi al
României în general... Cert este că aveţi cel puţin o
idee comună, din moment ce mi-a declarat în ultimul
interviu:,,epoca literaturii mari e gata...” Pornind de
aici, v-aş întreba: câţi alţi prieteni mai are literatura
românâ? Pot face ei ceva pentru a promova literatura
aceasta, aşa cum e ea?
De unde să vină salvarea? Din exterior? Din interior? Privind spre trecut, să fi avut mai mulţi, oare
câştiga literatura română din perioada regimului
comunist, până acum un premiu Nobel?
Desigur, la Bucureşti altele sunt marile dileme ale
momentului... A venit frigul... Facturile la gaz şi
curent cresc ameţitor, oamenii se tem şi se întreabă
(la tv sau pe stradă) dacă le mai pot plăti in timp ce
politicienii se joacă de-a guvernarea şi construirea de
guverne... Pe de altă parte, avem, se pare, printre cele
mai multe cazuri de infectare şi de morti din Europa
(Franţa se pare că stă mult mai bine!). De aceea nu
pot să-mi mai doresc şi să vă doresc altceva decât:
SĂNĂTATE!
27 octobre 2021 à 3:50
Dragă George,
Stăruința ta se cade răsplătită deși ea mă smulge
din romanul la care lucrez și pe care tare aș vrea să-l
termin până-n vara viitoare.
Nu l-am cunoscut decât superficial pe Claude
Karnoouh ale cărui preocupări erau diferite de ale
mele. Pot însă să-ți spun că unele din luările lui de
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poziție – care nu mi se par lipsite de pertinență – în
privința interpretărilor abuzive privind persecuțiile
evreilor în timpul celui de-al doilea război ca și-n
privința celebrului jurnal al Annei Frank (pe care-l
consideră apocrif), i-au atras neplăceri într-un
moment în care Europa, și îndeosebi țările occidentale, luau drumul deja unui nou totalitarism în care
libertatea de expresie nu există, în fapt, decât pentru
cei care se dau după vântul puterii (o putere ascunsă
și insidioasă, gargarisindu-se cu lozinci sforăitoare
despre libertate și drepturile omului, dar nu mai puțin
absolutistă, habotnică și exterminatoare decât altele
de același tip). Ne-am întâlnit pe la sfârșitul anilor 70
în cadrul unei faimoase asociații pentru apărarea
drepturilor omului în România, concepută și pusă pe
picioare de Dumitru Țepeneag – asociație care,
puțină vreme după înființarea ei, acaparată de veleitari politici și de exilați dornici să se spele de compromisurile făcute în țară, a luat o orientare care ne-a
determinat, pe Țepeneag și pe mine și cred că și pe
Claude Karnoouh să ne desprindem de ea. Că Claude
Karnoouh a fost prietenul „vieții literare românești”,
ca să reiau cuvintele tale, este neîndoielnic. A fost
însă, mai presus de toate, un spirit lucid – ceea ce nu
e lipsit de merit într-o vreme în care toată lumea,
văzând că dăm cu oiștea în gard, zice că gardul nu e
gard, că oișea nu e oiște, că oricum caii-s de vină și
că de fapt nici nu există înainte și-napoi, că d-aia viitorul noastru (de aur… în lingouri) e îndărăt, în societatea de dinainte de război în care ne-am întors
umblând ca racii, mândri de-o politcultură care
ascunde sub toga revoluției și a progresului o
restaurație în cel mai strict sens al cuvântului…, să ne
trăiască!
Nu sunt însă de părerea lui că,,epoca literaturii
mari e gata...”. N-am argumente: nu sunt nici filozof,
nici critic literar, nici sociolog sau altă asemenea
pasăre cântătoare, dar îmi zic, cu mintea mea cea
proastă, că ce ține de patru mii de ani, de la
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Ghilgameș cetire (că literatura a fost mare de când sa născut!), nu moare cu una cu două (ceea ce se poate
spune și altfel: nu mor caii când vor câinii!).
Cât privește „prietenii” literaturii române, ce alta
să-ți spun decât vorba din bătrâni: ferește-mă,
Doamne, de prieteni că de dușmani mă feresc și singur. Vreau să spun că, din câte mi se pare, cei care vor
binele literaturii române, așa ce vor s-o facă să semene cu ce e nu e, așa ce vor s-o facă occidentală și
cuminte în staul, mugind consemnele zilei, că mai
bine lipsă! Și pe urmă, o literatură n-are nevoie de
prieteni, ci de cititori. Mai ales într-o lume unde
„libertatea” dă dreptul fiecărui nătărău să-și spună
părerea înainte de-a o fi trecut prin ciurul și dârmonul
cărților și-al vieții, înainte de a-și fi ros coatele pe
băncile școlilor..., într-o lume unde cei proști – a
căror singură putere vine din faptul că sunt mulți! –
dau „prieteniei” criterii care coboară totul la genunchiul broaștei, nu de prieteni au nevoie scriitorii ci de
oameni care să-i citească cu bună credință, hrăninduse din cărțile lor așa cum sunt, fără să încerce să le
aplece crengile ca să le poată paște și brotacii, fără să
încerce să le boiască cu vopsea de marcă în nădejdea
că astfel le vor face mondiale (înaintevăzător,
Păstorel Teodoreanu face portretul unui asemenea
autor mondial: maestrul Aioanei mușcă dintr-o pară
zemoasă și mărturisește că scrie un roman despre
eschimoși văzuți de un chinez! deși în cazul nostru
maestrul mușcă dintr-un bigmac și scrie despre teroarea comunistă văzută de un astronaut american).
Amu în ce privește „salvarea” literaturii române,
reiau iar vorbele tale, problema nu e de actualitate, în
măsura în care literatura română nu poate exista decât
dacă există un popor, o obște românească. Această
obște trebuie salvată înainte de toate pentru că pe ea
au năpădit jivinele mondialismului, proaste dar
multe, urâte dar bogate, stoluri de țânțari mărunți dar
veninoși. Și cum s-o salvăm dacă România s-a îmbarcat pe-o corabie gata scufundată, îmbulzindu-se întro Europă care dă omului libertatea de a-și vinde pielea măcelarului cu jugherul gata pregătit să-l jupoaie
ca să recupereze (cu plusvaloare) investiția. (A se
vedea cartea – sârguincios îngropată – lui Raymond
Cousse de acum câteva zeci de ani, „Stratégie pour
deux jambons”, o capodoperă de luciditate și umor:
monologul purcelușului care se mândrește că se
îngrașă pentru tăiere!)
Da, aici e buba. Europa noastră care s-a clădit
timp de patru mii de ani pe „literatura mare” (vezi
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mai sus) nu e cea a pațachinelor cu cifrele în dinți –
care cifre n-au carne, n-au sex, n-au miros, n-au duh,
n-au alte rădăcini decât pătrate..., care cifre n-au de
fapt nimic, sunt goale pușcă și pe dinafară și pe
dinăuntru!...
Da, aici e buba. Europa – mă iartă partizanii ei
românoizi, aceeași care mai ieri erau la fel de
progresiști întru soviete și care iau drept revoluție o
ditamai restaurație de ți-e și rușine să te uiți la ea! nui lipsește pe chelie decât un rege de mărgăritar.
Da, aici e buba. Europa nu e cea pe care o flutură
acești tehnocrați de tinichea pe care-i învinuiesc de-a
ucide poate cea mai frumasă idee născută în această
parte de lume de un mileniu încoace, ideea unei
Europe a popoarelor (care au fiecare o istorie și nu
sunt grupuri de emigranți în Lumea Nouă, prin
definiție fără istorie!).
Da, aici e buba. Acestă falsă Europă a
semidocților care nu știu decât să numere, vrea să ne
ucidă. Urgența nu e de-a salva literatura, ci de-a salva
temeiul nostru de a fi pe pământ. Salvarea literaturii
române ? Nu e de căutat altundeva decât în salvarea
obștei românești. Celor care se temeau că nu-s
moderni, Borges răspundea că, trăind în epoca în care
ne-am născut, suntem moderni din născare. Ca să fim
moderni, e destul să fim așa cum suntem, nestricați
de idei, de prejudecăți, de tot ce ne îndepărtează de
noi înșine. Așa și-n ce privește literatura (necesarmente și întotdeauna „mare”: chiar dacă puterea
noastră nu e destulă ca să urcăm abruptul! Chiar
atunci când e mic și nevolnic, nepriceput, un scriitor
adevărat – și nu un un giruescu rotindu-se după
„comanda socială”!... un scriitor adevărat, chiar
nevolnic, naște începuturi de literatură mare! nu-s
decât începuturi, e drept, câțiva pași care nu duc
departe, dar făcuți pe drumul care duce către culme:
„cărăruie care urcă-n vârf de munte și te pierzi în
nouri ca un fir de fum...”). Ca și în cazul modernității
în viziunea lui Borges, e destul să fii al obștii tale
(care prin limbă ți-a dat totul) ca literatura ta să fie un
început de literatură „mare”, să fie măcar un început
de „salvare” a literaturii naționale.
Cât privește premiul Nobel de literatură, la ce-a
ajuns, îmi vine să-ți repet ce-a spus Erik Satie când
Maurice Ravel a refuzat Legiunea de Onoare:
„Legiunea de Onoare nu-i destul s-o refuzi. Trebuie
să n-o meriți!”.
Interviu realizat de George MOTROC
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Maria MOCANU: În acest miez de genar, când
aerul e dalb de colinde, ne-am propus să vorbim, încă
o dată, cu poetul Ion Hadârcă despre Eminescu.
Despre Eminescu și creația populară, despre
Eminescu și bucuria culturii. Domnule Ion Hadârcă,
bune ați venit la emisiunea Dor de izvor.
Ion HADÂRCĂ: Bine V-am găsit la început de
an, Vă dorest tuturor un an nou cu mai multe izbânzi,
cu ninsoare abundentă, cu o vară mai puțin toridă, cu
vaccinuri sigure împotriva prostiei, cu multă sănătate
și cu roade bogate către sfârșitul anului de care să ne
bucurăm cu toții.
M.M.: Cunoaștem admirația și pasiunea Dvs.
pentru opera lui Mihai Eminescu. Când ați făcut
cunoștință, pentru prima oară, cu poezia lui Mihai
Eminescu?
I.H.: Pe vremea uceniciei noastre, Eminescu era
foarte obstrucționat, cenzurat și nimic în afară de
Somnoroase păsărele, Împărat și proletar și Viața nu
se știa. Era un Eminescu obligatoriu, care mai mult
respingea… Norocul meu a fost că am avut o
învățătoare în clasele primare, Ecaterina Cucu-Chele,
Dumnezeu să o ierte. Avea studii românești la Iași și
vreo 13 ani de Gulag, fiind deportată cu un copil mic.
Revenind și luând în primire clasa noastră,
învățătoarea noastră a început să ne pună urechea mai
aproape de limba vorbită, frumoasă, românească. A
mai fost și un alt precedent. Cam în aceeași perioadă,
când s-a întors buna mea învățătoare din Gulag, tot
din Siberia s-au întors și uncheșii mei, de asemenea
dintr-un Gulag de dincolo de Baikal și, de bucurie,
tata, parcă îl văd și acum, înhămase un cal sur și unul
murg ca să ajungă la târg, de unde a cumpărat
bunătățuri ca să-și primească frații, surorile și, între
altele, mi-a adus două cărțulii. Era perioada anilor
`55-`56, cred `56, când, la prima editură de limbă și
literatură moldovenească, începuseră a se edita cărți și
de ale clasicilor, cărți ilustrate pentru copii. Până la
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școală buchiseam, învățasem de la fratele și sora,
ambii mai mari decât mine, buchiseam deja și buchiseam binișor. Tata mi-a adus Povestea lui Harap Alb
de Ion Creangă și Făt Frumos din lacrimă de Mihai
Eminescu. Aceasta este prima cunoștință, prima și
pentru toată viața. În memoria mea s-au întipărit și
chiar s-au contopit aceste două povești în una singură.
Căci le citeam și le răsciteam până când hainele lor
chirilice au dispărut în vâltoarea timpului, dar au
rămas acele impresii, imagini de neuitat ale unor
basme fundamentale pe care, cu trecerea timpului,
vrei să le cunoști și să le sorbi încă și încă o dată.
M.M.: Se spune că noi suntem efectul a ceea ce a
fost înainte. Eminescu a fost efect, ce a fost înaintea
lui Eminescu?
I.H.: Da, e o aluzie la Marin Sorescu. La Ce a fost.
Ar fi mult de vorbit, și nu ar încăpea într-o emisiune
radiofonică oricât de generos ar fi postul Dvs. de
radio. Mult a fost. A fost mult zbucium, a fost un trecut pe care Eminescu l-a trăit cu toată ființa și cu toată
memoria și cu toată lăcomia căutării și a cunoașterii.
A fost o țară, a fost un neam, au fost niște ape, au
fost munți, dacă e să revenim la context, fiindcă toate
trebuiau să poarte un nume. A fost o ambivalență a
căutărilor și a împlinirilor întru identificarea
conștiinței naționale și a geniului național, dar și a
unui popor renăscut din magma timpului ostil. Și
Eminescu a venit către poporul său și poporul a venit
către Eminescu. Și acum nu poți vorbi de neamul
românesc fără Eminescu, așa cum nu poți vorbi despre Eminescu fără a face trimiteri la aceste rădăcini,
între care rădăcinile folclorice sunt temelia, cred,
temelia a toate câte au urmat, sunt marea școală și
marea academie la care a învățat Eminescu.
Același Marin Sorescu zicea: „Generația din care
fac parte (e vorba de generația anilor `60 – generația
de aur a poeziei moderne române – pe care, în mare
parte, am cunoscut-o prin Marin Sorescu, Ioan
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Alexandru, Nichita Stănescu, Ana Blandiana etc., Mă
miram atunci că și ei trecuseră prin proletcultism,
avându-l, totuși, ca ideal și model pe Eminescu –
n.n.), venind după o destul de mare perioadă nu ne-a
fost teamă că iubindu-l nu vom mai putea fi noi înșine
și nu vom fi moderni. Prin `63, mi s-a părut că l-am
văzut pe stradă înaintea mea. După o clipă s-a pierdut în mulțime. De la această străfulgerare s-a născut
poemul Trebuiau să poarte un nume…”.
A fost o epifanie soresciană, a fost o vedenie și a
fost un noroc să aibă o asemenea străfulgerare, pentru
că a dăruit una dintre cele mai frumoase poezii dedicate lui Eminescu. Eu fac o asociație cu Nichita
Stănescu. În perioada aceasta, mai ales în miez de
genar, se cântă și se colindă. Aceleași omagieri se
întâmplă și în miez de vară, chiar se observă o suprasolicitare, o abundență a glorificărilor, a elogiilor care
adeseori lasă o impresie de superficialitate și de
grabă, dar și de nemulțumire că nu se vorbește așa
cum ar trebui să se vorbească despre Eminescu.
Nichita Stănescu ne atrage atenția: „Să ne împrietenim cu Eminescu/ sărutându-i versul,/ iar nu slăvindu-l de neînțeles/ căci ce-a fost el n-a fost eres/ şi
sărutare de pământ îi fuse mersul.// Să-l punem între
vii, căci este viu,/ bolnav de frumusețea mamei mele,/
de cerurile numai ce nasc stele,/ de ierburile ce
cuprind nisipul din pustiu.// Să-l întrebăm pe
Eminescu/ dacă doarme bine/ în patul inimilor noastre/ şi dacă vinul sângelui are vechime/ şi dacă mările
ne sunt albastre/ şi dacă pești-s umbra stelelor cu
coadă/ Şi dacă inima e-o stea cu coadă,/ şi coada
umbrei plopilor înalți/ ne-a adunat pe noi, ceilalți,/ în
jurul verbului curat/ rostit de el şi murmurat/ de noi,
ai lui,/ de el, al nostru//”.
Cam așa ar trebui să-l percepem pe Eminescu, așa
cum a fost interpretat de marii poeți și de marii eminescologi români.
M.M.: Ziceați ceva mai înainte că ceea ce a fost
înaintea lui Eminescu a fost un trecut, a fost un Ștefan
cel Mare, au fost niște ape, au fost niște izvoare. Știm
că Eminescu era foarte legat de locurile copilăriei, de
oameni, de obiceiuri, de creația populară și-i plăcea
foarte mult, la propriu și la figurat, izvorul: „Și mă
culcam adesea lângă izvor/ S-aud cum apa sunăncetișor”. Dorul lui, probabil, s-a accentuat și mai
mult după plecarea lui, fiind departe de casă, la
Cernăuți. Pe omul-Eminescu îl aflăm din operă, îl
aflăm din amintirea contemporanilor, îl aflăm din
scrisori. Ce admirați Dvs., în mod deosebit, la omulEminescu: capacitatea lui de muncă, talentul, bună18

tatea, dăruirea, sensibilitatea, patriotismul
I.H.: În Eminescu n-ai cum să nu-l admiri pe
Eminescu, pentru că, dacă a fost un Eminescu
obstrucționat într-o anumită perioadă, a fost apoi un
Eminescu exagerat de adulat, a mai fost un Eminescu
criticat, a fost un Eminescu privit cu suspiciune, condamnat de naționalism, de șovinism, de tot ce vrei: de
etnicism, de exagerări. Astăzi, cunoscându-i în integritate opera, ne putem forma o imagine complexă –
avem ediția Perpessicius, avem ediția facsimilată a
Academiei Române, la care au contribuit foarte mult
Ion Caramitru și Eugen Simion cu întreaga echipă
academică. Izvoarele acestea s-au adunat treptat întrun fluviu mare care este Eminescu în oglinda căruia
ne răsfrângem noi înșine. În Eminescu aș prefera să
văd, și i-aș da anume această interpretare: în
Eminescu ne vedem pe noi înșine. Dacă nu-ți vezi
propriul chip, înseamnă că nu l-ai înțeles pe
Eminescu. Atunci când Eminescu zice Pe mine mie
redă-mă…, operație intelectuală de cunoaștere a lui
Eminescu, anume acest miracol se întâmplă: ne redăm
nouă înșine ca ființă națională, ca identitate națională.
Este o capacitate enormă de muncă, este o memorie
fenomenală, este o aviditate a cunoașterii trecutului
istoric, este o dorință de a cunoaște cât mai mult, de a
cutreiera universul românesc în toate aspectele sale:
istorice, geografice, culturale, omenești, ontologice
chiar și, în același timp, o aviditate de care au rămas
uimiți toți cercetătorii atunci când au descoperit toate
manuscrisele despre care același Noica zicea
Eminescu sau omul deplin al culturii românești. Iată
deci, fiecare rând al lui Eminescu merită și trebuie să
fie publicat, vorba lui Nicolae Iorga. În fața operei lui
Eminescu simți fascinația izvoarelor formării sale
intelectuale. Se au în vedere filozofia germană:
Schopenhauer, Kant de care era îndrăgostit, fiind
îndemnat de Maiorescu să scrie o teză de doctorat și
s-o apere la Berlin sau la Viena; Hegel sau Herder
care i-a inspirat dragostea pentru trecut și necesitatea
conceptualizării sub aspectul teoriei estetice a formării prin folclor, a cunoașterii folclorului, a surselor de
formare a literaturii germane, a romantismului german prin frații Grimm…
M.M.: …Era și perioada când tot occidentul se
întorcea cu fața spre origini…
I.H.: Exact, când, de fapt, romantismul european
se stingea, iar în spațiul nostru cultural acesta căpăta
o sinteză emblematică și de apogeu prin creația lui
Eminescu. Uimește universalitatea deschiderii spre
zone puțin cunoscute în cultura română, mai ales
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joncțiunile cu filozofia orientală, de exemplu, gramatica sanscrită, Upanișadele, Mahabharata. Cu aviditate se apleacă asupra izvoarelor istorice naționale, participând, alături de Slavici, la editarea operelor istorice ale lui Hurmuzachi. Aici se înscrie și traducerea
gramaticii paleoslave, zise Manual de limbă paleoslavă (vechea slavă bisericească), precum și alte surse
care demonstrează capacitatea și dorința enormă de a
acoperi dimensiuni nemaicunoscute până la el.
Sinteza poetică a aspirațiilor spre universalitate, spre
origini și spre definirea de ansamblu a exodului în
timp a civilizației umane o aflăm în vasta pânză poematică eminesciană Panorama deșertăciunilor.
Bineînțeles, exista și un fel de emulație, o competitivitate intelectuală a acestei frumoase generații junimiste, stimulată și de necesitatea de integrare la cultura universală. Chiar dacă din acest context junimist
lipsea basarabeanul Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Eminescu a scris și a fost printre primii care a
reacționat la studiul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu
Cuvente din bătrâni. Iar Istoria critică a românilor și
Perit-au dacii? l-au îndemnat să se aplece mai atent
asupra izvoarelor dacice. Eminescu a urmărit
Istoria… publicată în facsimil în revista lui Hasdeu
Columna lui Traian, menționând-o într-un număr al
Timpului din aprilie 1882. Fascinația pentru trecut sa transformat mai apoi în dorința de a crea o panoramă istorică a izvoarelor noastre, a dacismului, a românismului, prin identificarea urmelor, faptelor și eroilor
trecutului național din cronicile publicate de
Kogălniceanu, din cântecele bătrânești sau din cărțile
populare pe care le cunoștea din copilărie. Altă
bogăție Eminescu nu avea decât memoria și o ladă cu
cărți vechi, pe care o ducea permanent cu sine în toate
peregrinările sale, legendara ladă pierdută care
conținea o comoară nemaipomenită. Acesta este
Eminescu – o mare provocare intelectuală pentru
orice minte dornică să cunoască sau să se confrunte,
să încerce a-și trece pe pielea proprie suferințele lui.
Pentru oricine s-ar angaja în această muncă Eminescu
apare ca un munte de neînvins.
M.M.: S-a scris foarte mult despre opera lui
Eminescu, despre misterul morții poetului, despre
relația lui cu Veronica Micle, despre marea lui pasiune pentru teatru, pentru muzică. Dumneavoastră ați
aflat ceva senzațional despre Eminescu în ultimul
timp? Și, dacă da, spuneți-ne și nouă.
I.H.: Senzațional este Eminescu propriu-zis. Mulți
cercetători ziceau că e o minune că a fost dăruit culturii române. Chiar acesta a fost evenimentul
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senzațional sau „miracolul eminescian”, cum zice
același Noica, nașterea lui Eminescu în cultura română. Adevărat că, în ultima vreme, senzaționalul se
vânează voit, pentru că noi vorbim și de perioadele
proletcultiste, mai nou – neomarxiste –, de perioadele
în care Eminescu a fost mai puțin cunoscut și chiar
interpretat greșit ori fals-senzațional. Lucrul acesta se
referă și la unii eminescologi notorii dintr-o bună
perioadă de vreme. Acum, după ce au fost puse în
lumină toate sursele cunoscute, după ce au apărut și
altele noi, despre care se vorbește tot mai intens, cred
că sunt câteva mărturii la care am putea face mai des
referință. Din ceea ce am reușit să adun și să parcurg
în ultima perioadă legat de numele lui Eminescu, am
reținut câteva titluri excepționale. Pentru cei care vor
să-l cunoască pe Eminescu, sub aspectele de care am
vorbit, trebuie neapărat să-l consulte pe Helmuth
Frisch Sursele germane ale creației eminesciene. Sunt
două volume extraordinare editate la Editura
Saeculum din București. Este același George Panu cu
pagini mai puțin cunoscute publicului larg din
Amintiri de la Junimea din Iași în care se vorbește și
despre Eminescu și poezia populară. Indiscutabil, era
admiratorul poeziei populare, zice George Panu despre Eminescu. Nu doar că o găsea atât de frumoasă,
cât mai cu seamă fiindcă era produsul poporului
român, pe care-l iubea în toate manifestațiunile lui. Și
mai spune George Panu că la Junimea nu prea era
agreată poezia populară, unii chiar îi ziceau lătrătură,
nu o numeau literatură. Erau și asemenea atitudini elitare. Însă atitudinea s-a schimbat treptat, mai ales
după ce Eminescu s-a impus cu poemele lui, cu interpretările și comentariile critice din Curierul de Iași, și
din alte publicații, când l-a descoperit pe Creangă și la adus la Junimea cu Soacra cu trei nurori, primul
basm citit cu entuziasm la Junimea. Iar după ce l-a
provocat pe Ioan Slavici și l-a îndemnat să scrie, semnalizându-i în presă apariția Novele din popor, prima
carte a lui Ioan Slavici, la Junimea a început să se înfiripeze o altă atitudine, deși, în anumite situații, elita
mai păstra o anumită distanță față de acest gen de literatură la care aderau foarte mulți junimiști: Miron
Pompiliu, prietenul apropiat al lui Eminescu, Xenopol
și alții. Îl invitau pe Creangă să citească și Ion
Creangă avea o vorbă: „De care? De cele de uliță
largă sau de uliță mică? De cele corozive sau mai
puțin corozive?” Și era după aceea o întreagă sărbătoare prilejuită de manifestările spontane la care elita
nu prea participa. A se vedea Amintirile lui George
Panu…
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Dar sunt și alte surprize. O performanță deosebită
este lucrarea Mihai Eminescu – Dicționar enciclopedic (2013) realizată de acad.Mihai Cimpoi. E de
urmărit și scrisul lui Theodor Codreanu, unul dintre
cei mai devotați eminescologi care a creat, s-ar putea
spune, o întreagă colecție, o întreagă bibliotecă dedicată lui Eminescu. Marea surpriză însă a fost, în 1999,
când am citit Dubla sacrificare a lui Eminescu, volumul lui Theodor Codreanu care a stârnit foarte multe
polemici în presă. În 2011 apare, la Editura Universul,
cartea Eminescu în captivitatea „nebuniei”– o continuare a cercetărilor Domniei sale, complementare și
cu cele ale lui Nicolae Georgescu, același care a editat
la Chișinău cartea Moartea antumă a lui Eminescu –
un titlu foarte provocator despre perioada 1883-1889,
o carte în care sunt aduse în prim-plan documente și
argumente destul de pertinente: modul în care
Eminescu a fost urmărit de serviciile secrete austroungare, de alte servicii, cum a fost înlăturat, încetul cu
încetul, de la Timpul, cum a avut loc despărțirea de
Maiorescu. Drept argument se aduce un articol identificat de Nicolae Georgescu Despărțirea de
Maiorescu, articol care coincide cu perioada lui mai
1883, cea de până la prima reținere a lui Eminescu și
de trimitere la sanatoriu, perioadă care anticipează nu
doar criza de mai mulți ani, dar care cuprinde și
momentul în care Eminescu decide să nu citească
celebra sa Doină pe care o pregătise pentru ceremonia
de dezvelire a statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași, în
iunie 1883, în prezența regelui. E vorba de celebra sa
Doină despre care mulți spun că este evanghelia politică a neamului nostru. S-a ferit de public de teamă să
nu intre în criză, precum explică însuși poetul. În
schimb, a citit-o seara fiind invitat la Junimea unde se
stimula, mai ales, spiritul critic, zeflemeaua, criticismul, gluma. A fost unica dată când s-a aplaudat la
Junimea. Din acest moment, publicată fiind apoi,
Doina a stârnit foarte multe reacții și comentarii
publice. Mai domoliți-l pe Eminescu, a fost mesajul
transmis, de la Viena, de către ministrul Petre Carp.
Din acest moment a început calvarul eminescian, dar
și istoria marelui păcat care mai planează asupra
națiunii române, așa zice Constantin Noica, păcatul de
a-l fi pierdut pe Eminescu atât de tragic și atât de
tânăr.
Bine, mai e de semnalat ediția academică Mihai
Eminescu. Opere. Poezii, lansată în 2013 cu prilejul
rotunjirii celor 150 de volume cuprinse în monumentala colecție Opere fundamentale. Găsim aici poezia
lui Eminescu în cea mai completă interpretare, cu
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prefața acad.Eugen Simion, cu stabilirea diferențelor
textuale și cu noile comentarii ale lui Nicolae
Georgescu asupra ediției Perpessicius – o edițiecanon, am zice, peste care, de aici încolo, nici un eminescolog serios nu va putea trece…
M.M.: „Am petrecut toată ziua împreună, mi-a
vorbit despre India antică, despre Ștefan cel Mare și
mi-a cântat Doina”, scria Ioan Luca Caragiale.
Despre Eminescu-cântărețul am vrea să vorbim, despre nevoia de cântec a lui Eminescu, pentru a-și
împlini ființa, bine, ne vom referi, probabil, în special,
la muzica populară pentru că știm că Eminescu avea
o mare pasiune și pentru muzica clasică, și pentru
pianista Veronica Micle. Despre natura muzicală a lui
Eminescu…
I.H.: Pe mine, din păcate, nu m-a înzestrat îngerul
cu auz muzical, nici cu voce, pot doar să comentez
ceea ce, la rândul meu, am cunoscut din foarte multe
surse. Am în fața mea două volume pe care le-am pescuit în anul aniversar, la 150 de ani de la nașterea lui
Eminescu, editate în 1999 la Editura Axa din
Botoșani, două volume îngrijite de bunul nostru prieten, Gelu Dorian, căruia îi transmitem, și pe această
cale, un salut frățesc: Mihai Eminescu poezia folclorică. Sunt două volume foarte consistente care reiau,
într-o altă compoziție, ediția anterioară. În plan diacronic, sunt mai multe etape ale cercetării raportului
Eminescu-poezia folclorică. Primul dintre cercetători
a fost Ilarie Chendi, încă de la 1902, imediat după
descoperirea întregului arsenal al manuscriselor lui
Eminescu depuse la Academie de către Titu
Maiorescu. Au venit apoi Ioan Scurtu, George
Călinescu, Dumitru Murărașu, a venit Perpessicius cu
ediția critică academică apărută și în colecția editurii
Minerva, Scriitori români: M.Eminescu, opere alese,
III, Literatura populară, 1965. Aici sunt mai bine
conturate etapele și procesele valorizării creatoare a
folclorului românesc. Există și un manuscris, așanumitul manuscris moldovenesc, unde sunt foarte
multe perle culese chiar din zona Basarabiei, perle
interpretate și astăzi, poate în neștiință că ele au fost,
de fapt, lansate anume în perioada eminesciană.
Aceeași Doină, Păsărică mută-ți cuibul și multemulte alte piese extraordinare, pe care Eminescu
obișnuia să le interpreteze împreună cu prietenii cei
mai dragi și mai apropiați, cu aceiași Ion Creangă,
Miron Pompiliu, Al.Chibici-Râvneanu, Teodor V.
Ștefanelli, Ioan Slavici etc. Avea o voce plăcută,
caldă, așa se spune, o memorie fenomenală și putea
cânta piese din orice zonă. „Avea un glas profund,
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muzical, umbrit într-o surdină dulce, misterioasă,
care dădea cuvintelor o vibrare particulară, ca și cum
veneau de departe, dintr-o lume necunoscută nouă”,
își amintește Al.Vlăhuță. Avea însă, nu știm prin ce se
explică, o predilecție pentru ardeleni. Probabil, prin
afinitățile spațiului bucovineano-maramureșean. A
cules mult din folclorul ardelean: cântece, balade,
basme etc. – toate acestea vorbesc de faptul că
Eminescu era, de fapt, un împătimit și o sursă inepuizabilă de folclor. Slavici care-l cunoscuse pe tânărul
poet la Universitatea din Viena menționează că
Eminescu era de o cumințenie și de o blândețe
neobișnuite și avea permanent zâmbetul pe buze. Din
păcate, zâmbetul lui nu a rămas imprimat nici pe una
din cele patru fotografii rămase de la Eminescu. Un
zâmbet permanent dulce. Și unicul defect, zice
Slavici, era că putea să vorbească la nesfârșit. Era de
o aviditate totală a comunicării. De pildă, Slavici se
grăbea, mai având cursuri la Universitate, iar în prima
sau în a doua jumătate a zilei trebuia să fie de gardă la
regiment. Slavici era omul practic. Și pe când Slavici
se grăbea să audieze cursul de medicină, iar Eminescu
voia să mai discute, Slavici l-a lăsat în drum. Seara,
după ce s-au întâlnit din nou, Eminescu revine la
aceeași discuție. Încă era frământat de construcția craniului și a scheletului uman, așa cum auzise la cursurile frecventate. Și explica: totul trebuie să aibă o
cauză. Se interesa să sape până la rădăcină, până în
măduvă ca să afle cauza tuturor lucrurilor. A o remarcabilă înclinare filozofică în dorința de cunoaștere a
lumii. Bineînțeles, toate acestea împreună vorbesc în
mod special despre faptul că el știa să abordeze
investigația fenomenologică și să producă sinteze.
Poezia populară, cântecul popular, basmele nu erau
doar niște bijuterii pe care Eminescu le culegea pentru
a se făli cu ele.
Însă… Deoarece există riscul de a aluneca pe o
pistă greșită și simplist interpretată de unii eminescologi, este important să ne oprim aici și să venim cu o
precizare de natură axiologică… Eminescu nu este un
colecționar, descoperitor sau un explorator dinafară a
folclorului, în accepțiunea modernă a termenului; nici
în postura pasageră de ipostaziere „turistică” față de
„aborigeni”. Firește, putem decela acest univers complex în nuclee de mitos, melos, arheus, logos, topos –
genius loci, viziuni cromatice și alte module hermeneutice ale explorării imaginarului eminescian.
Atunci când tânărul Eminescu scria, la 1870, în studiul său polemic Echilibru că „limba este măsurariul
civilizațiunii unui popor”, putem atesta deja prezența

unui spirit atotcuprinzător, în stare să conștientizeze și
să instrumenteze în profunzime, în etno și în onto-cronime, adevărata măsură civilizatoare a acestui instrument neobișnuit, viu, capricios și încă mult prea misterios, care este limba, aici, limba română, limba sa
maternă, cea care l-a născut și care, la rându-i,
primește clasicul certificat de naștere sub semnătura
consacrată a geniului eminescian. Organicitatea absolută a simbiozei sale creatoare este una indestructibilă
și nu mai poate fi contestată de nimeni. Scrinul cu
cărți din casa părintească, veacul „zilelor de aur a
scripturelor române”, anvergura cunoașterii de timpuriu a întinselor arii geografice prin Moldova,
Transilvania, Muntenia, Banat, Maramureș și,
bineînțeles, „dulcea Bucovină” – tot spații dacoromane cutreierate cu trupe de teatru sau ca revizor
școlar – toate converg și se cristalizează în tăietura și
în rezonanța pură a unei voci de cristal. Disocierile de
îmbogățiri sau de împrumuturi, de literatură „cultă” și
speculativele preeminențe a la folclor, nu prea își mai
au locul în densitatea acestui cristal vorbitor. Ca preludiu, au existat câteva perioade distincte în explorarea cultă a folclorului românesc: perioada lui Anton
Pann, la 1851, cu Povestea vorbei, apoi Odobescu,
Ispirescu, pe urmă – Baladele lui Alecsandri,
Mărgăritărelele, cum le zicea Alecsandri – perle ușor
îndreptate și prelucrate literar. Apoi a urmat perioada
abordării sistemice: G.Dem.Teodorescu, Simeon
Florea Marian și Tudor Pamfile când s-a descoperit și
s-a valorificat în mare parte tezaurul nostru folcloric,
la sfârșitul sec. XIX-începutul sec. XX. În particular,
manuscrisele eminesciene și toată bogăția lor latentă a
fost valorificată de-a lungul timpului, fapt ce a putut
releva ideea unui alt, unui nou Eminescu, precum
accentuează acad.Mihai Cimpoi. Dacă ar fi fost editată colecția de manuscrise în timpul vieții lui
Eminescu, ar fi fost recunoscut ca unul dintre cei mai
buni folcloriști, unul la nivelul lui Hasdeu sau al altora care au pus temeliile în domeniu… Deja la 1869,
fapt atestat documentar, Eminescu, în perioada lui
bucureșteană, este membru al Societății de culegere a
folclorului Orientul, fiind responsabil de culegerea
folclorului din Moldova. Este de asemenea o etapă
foarte sugestivă în dragostea lui de cunoaștere aprofundată a folclorului românesc.
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Ion PAPUC
De-a lungul amplei mele vieți am cunoscut în mod
direct mulți poeți, cam pe toți câți mi-au fost contemporani și erau de o oarecare importanță, dar la nici unul
nu s-a întâmplat să pot observa prezența miraculoasă a
inspirației precum la Ioan Alexandru. La începuturile
sale pe când harul său, ca să nu zic geniul, era mai vizibil decât oricând, apărea pe la vreun cenaclu unde lua
cuvântul pentru a-și expune poeziile, și atunci scotea
din buzunar o hârtiuță minimă, de doar câțiva centimetri pe tot atâția și lăsând impresia că citește ceea ce
avea scris pe ea pornea să recite și nu se mai oprea timp
îndelungat. Dar nu faptul că mima lectura când în fapt
doar își punea la lucru o memorie prodigioasă era
important ci pot spune că nu am mai văzut pe altcineva
într-atât de transfigurat de propriile poezii. Își trăia cu
atâta intensitate versurile, mai ales muzica lor interioară, ca într-o explozie de simțire, iar până la urmă nu
atât cuvintele erau importante cât mai ales acel flux
magnetic cu care lua în stăpânire auditoriul. Pur și simplu cucerea! Cu vraja lui îi domina pe toți din jurul său.
L-am văzut pe Nichita Stănescu improvizând poezii pe
care le dicta ca cineva să i le scrie, l-am auzit pe Cezar
Ivănescu cântându-și poemele acompaniindu-și-le cu
chitara dar numai Ioan Alexandru era inspirat, transfigurat, luat în stăpânire de un demon care părea că îi
comunică misterios poeziile cu care se revărsa ca un
torent asupra auditoriului strivindu-i simțirea și capacitatea de înțelegere. Era un fenomen liric de peste fire.
Cam astfel este descris poetul de cei care l-au cunoscut
în anii săi de început, de ar fi să-l amintesc fie și numai
pe criticul literar Constantin Cubleșan. Și cam tot așa
se vedea pe sine poetul în epocă după cum mărturisește
în stil impersonal versul său celebru: Ioan Alexandru
din nou entuziasmat/ Citește la cenacluri o mie de
poeme. Îndeosebi aceasta să reținem, că el este entuziasmat, adică în relație cu Zeul.
Ca să înțelegem mai bine nu doar cum a fost poetul
acesta și în ce fel a fost el diferit de ceilalți confrați ai
săi, diferit și nu neapărat superior, fac apel la o discri-
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minare estetică din antichitatea latină. Luând în seamă
marea masă a poeților lumii romane, Horațiu, pentru a
se identifica pe sine și nu spre a se lăuda, își deplângea
condiția de truditor al versului, care subțiază lucrurile
mari în versuri mici Magna modis tenuare parvis
III,3,72, făcându-se el însuși cât mai mic te minorem
quod geris III,6,5, neavând altă pretenție decât aceea
de a fabrica cântece trudite operosa parvus Carmina
fingo IV,2,31-32. Toate aceste atribuții pe care și le
revendică cu amărăciune sunt evocate prin contrast cu
geniul lui Pindar, cel care se revarsă peste lume bubuitor. Să te străduiești să-l egalezi pe Pindar ar fi ca și
cum a-i vrea, asemeni fiului lui Dedal, să te înalți pe
aripi de ceară. (...) Ca un torent care, amplificat de furtuni, își spulberă malurile și se azvârle din înaltul
munților, astfel fierbând, în valuri imense și adânci se
dezlănțuie gura poetului. Așa este geniul lui Pindar.
Pindarum quisquis studet aemulari,/ Jule, ceratis ope
Daedalea/ Nititur pennis (...)/ Monte decurrens velut
amnis, imbres/ Quem super notas aluere ripas,/ Fervet
immensusque ruit profundo/ Pindarus ore,// Laurea
donandus Apollinari... (IV,2,1-9) )Așadar, doar aceluia
merită să i se dea laurul lui Apollo. Cercetând această
natură duală a poetului, pe care autorul latin o descrie
deosebind din fundamente cele două tipuri de creație
poetică, devine limpede că Ioan Alexandru aparține
categoriei pindarice. Afirmația este cu atât mai puternic adeverită și prin faptul că poetul ardelean nu doar
că se instruiește cu privire la poezia anticului Pindar ci,
mai mult chiar, se familiarizează cu idiomul lingvistic
al aceluia și apoi dă o versiune a imnelor lui în limba
noastră, în acest fel apropriindu-și-l deplin cu cele trei
volumașe pe care le publică la scurte intervale: Pindar,
Ode, I, În românește de Ioan Alexandru, Îngrijire de
ediție, introducere și note de Mihail Nasta, Editura
Univers, București, 1974; Pindar, Ode, II, Pythianice,
În românește de Ioan Alexandru, Îngrijire de ediție,
note și comentarii de Mihail Nasta, Editura Univers,
București, 1975; Pindar, Ode, III, Nemeene,
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Isthmianice și fragmente, În românește de Ioan
Alexandru, Îngrijire de ediție, studiu introductiv, note
și comentarii de Mihail Nasta, [Postfața traducătorului], Editura Univers, București, 1977. În acest fel poetul își divulgă apartenența la categoria fundamentală a
poeților imnici.
Pe de altă parte, ca noi toți din acea generație fusese impresionat de cazul Labiș mort atât de tânăr și atât
de talentat, și pe care l-a numit în mod inconfundabil:
coroană de spini pe fruntea generației sale. A fost
cucerit de Esenin în versiunea lui George Lesnea, de
poeții noștri clasici, mai apoi de Lucian Blaga. Poate
sub influența acestuia din urmă poeziile sale de început
au fost expresioniste. Apoi s-a clasicizat tot mai mult.
După modelul consacrat Coșbuc-Goga, universul îi era
populat inițial de lumea satului din care descindea,
cum s-a și văzut în primele sale cărți de poezie. Și tot
atunci strecoară și el unele șopârle politice, cum procedau confrații săi, în poeme ca Portarul, Schiorul, dar
nu rămâne la această poziție de anvergură mai degrabă
ideologică. E un realism politic și social, un posibil
neorealism după modelul cinematografului italian,
ceea ce presupune un elogiu desfrânat al vieții, al biologicului precum în inegalabila poemă Oedip, cu finalul ei de un patetism sufocant, satanic în felul lui: Vieții
îndemn de ultim adio i-aș da:/ De-ar fi să îți ucizi nu
tatăl,/ ci propria ta țeastă zdrobind-o zi cu zi/ sau fiicei
tale-n pântec să-i otrăvești odorul,/ tot să te naști, pentru a fi, a fi // Chiar dacă drumul duce nicăieri,/ chiar
de nu-i drum ci numai o eroare./ Eroarea însăși e un ce
nebu/ Cum vina mea mi-e stranie onoare. Cu poezii ca
acestea se ilustrează Ioan Alexandru, cel încă indecis
nu doar în privința formei definitive a numelui său, ci
îndeosebi a naturii sale poetice. Dintre aceste poeme de
început, multe sunt remarcabile izbutiri lirice dar
rămân a fi doar niște cioturi poetice, ramuri retezate
din marele copac al personalității sale de poet. Ar fi
putut fi un evocator de succes al vieții la țară de altădată, un George Coșbuc mai recent, ori un poet subversiv
strecurând în versurile sale atacuri subînțelese la puterea politică, în consens cu marea masă a românilor. Sau
într-un stil scrâșnit să deplângă nebunia de a fi a vieții
de pretutindeni și de totdeauna, pentru care a dat eclatante mostre de performanță poetică. În oricare dintre
ipostaze ar fi avut parte de o mai garantată glorie promptă. Dar el a hotărât altfel, asumându-și misiunea de a
fi mai personal, mai original și mai inaccesibil gustului
comun în epocă! A optat nu să fie un satiric al timpului
său ci un poet imnic ca Pindar cel care slăvea mari glorii ale sportului olimpic.
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De parcă ar fi încercat în subtext să se dezică de
respectivele ipostaze lirice din începuturile sale, să le
ascundă abandonându-le ca itinerarii de artă poetică, el
se depărtează tot mai hotărât de aceste posibilități prea
facile, care îi erau prea la îndemână. Pornise pe un
drum, cel mai dificil, și va stărui pe el până în final.
Căci Ioan Alexandru este grav în ceea ce face, profund
în chip maxim, fără nici o ezitare, exemplar. În opera
sa, pe neobservate se întâmplă o traversare, de la poezia performantă dar comună cu cea a celorlalți poeți
din epocă, înspre o mare originalitate a poeziei sale
imnice. Și este interesant cum autorul operând el însuși
antologii din opera proprie ascunde prin omisiune
creații eminente dar care nu mai corespund noii
tendințe ce prinde a-l caracteriza. Se vede aceasta în
cazuri precum: Imne, 1964-1973, Editura Eminescu,
București, 1975; Imne, Cu un Cuvânt înainte de Zoe
Dumitrescu-Bușulenga, (colecția Cele mai frumoase
poezii), Editura Albatros, 1977; Pământ transfigurat,
Prefața de Zoe Dumitrescu Bușulenga, (cu o Notă biobibliografică de Ulvine Alexandru), Biblioteca pentru
toți, Editura Minerva, 1982. Este semnificativă
selecția, ce adică alege poetul din opera sa precedentă,
dar spune mult și dispunerea poeziilor în noua carte
căci autorul privilegiază anumite poeme, scoțându-le
mai în față, în timp ce pe altele le ignoră complet sau
le deghizează în locuri anodine. Și e cum nu se poate
mai semnificativ că în postumitatea târzie a poetului
unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi a publicat ca
o corecție o antologie a poeziilor timpurii ale lui Ioan
Alexandru, țintind o reconstituire a imaginii lui de
început, una mai exactă, mai fidelă cronologic vorbind,
dar care ignoră tocmai devenirea autorului, cea pe care
el o insinua în antologiile sale: Ioan Alexandru,
Amintirea poetului, Ediție sentimentală alcătuită de Ion
Cocora, Prefață de Aurel Rău, Editura Palimpsest,
2003.
În realizarea marii sale construcții pindarice, poetul
își mai ia un aliat, unul absolut putem spune, unul irefutabil, adică biblia și nu una oarecare ci una ebraica,
Biblia hebraica abordată de-a dreptul în idiomul ei original. E încă un moment în care îl putem vedea pe poet
în toată ampla lui gravitate, abordând lucrurile în maxima lor extensiune. Se înșeală cine identifică prezența
aici a unui bigotism, căci nu despre credință propriu zis
e vorba în acest caz ci exclusiv despre poezie, cea născută din exaltare, din entuziasm, numele comunicării
cu zeul. Pentru că în abordarea bibliei evreiești este
semnificativ ce alege poetul pentru a-și exercita uimitoarea sa erudiție, de neimaginat la un laic, la un gentil,
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care nici măcar teolog nu este. Mă refer la Cântarea
Cântărilor, Studiu introductiv de Zoe Dumitrescu
Bușulenga, Traducere din limba ebraică, note și
comentarii (cuvântul traducătorului) de Ioan
Alexandru, colecția Bibliotheca orientalis, Editura
științifică și enciclopedică, București, 1972. Dintre
cărțile Vechiului Testament poetul a ales-o pe cea mai
puțin teologală, una de un misticism laic, dacă putem
spune așa, oricum de un misticism care a stârnit nu
puține polemici prin veac. Ioan Alexandru a optat să se
scufunde în aceasta pentru că el nu căuta religia în cartea sfântă cât îndeosebi entuziasmul, comunicarea cu
Zeul, cu absolutul, ceea ce devenise ținta exclusivă a
scrierilor sale. Își semnalase și trecerea abruptă la Zeu
printr-un poem amplu, cu adevărat cum se și vede în
Ascensiunea. Și îndată apoi Întoarcerea poetului,
mișcare poetică prin care autorul își descrie traversarea
continuă de la cele pământești până la cele cerești, din
vremelnicie până în veșnicie, de la precaritate spre cele
ale unui presupus zeu atotputernic, Pantocratorul, și
mai apoi luând-o înapoi și apoi iarăși și iarăși același
travaliu sisific, o mereu repetată navetă din precariat în
veșnicie. Nu sunt convins că poetul dacă ar mai putea
interveni în disputele noastre nu m-ar combate cu toată
vehemența de care era în stare, dar cred că poeziile sale
nu au ca țintă vehicularea unui adevăr de credință ci
numai transmiterea unei stări de entuziasm, a unei
transfigurări, a unei emoții puternice mai adevărate
decât orice adevăr, fie el teologic sau politic, ori de
istorie națională, cu toate aparențele contrarii. Și este
cum nu se poate mai semnificativ că odată ce profilul
poetului se limpezește deplin, el își enunță temele fără
echivoc: Imnele bucuriei, Editura Cartea Românească,
1973, și apoi Imnele iubirii, cu o ediție a II-a revăzută
și adăugită Cartea Românească, 1984. Și apoi toate
celelalte imense culegeri de imne, ale Transilvaniei, ale
Maramureșului, ale Putnei și altele, și altele. Poetul
poate fi suspectat de a fi de conivență cu dictatura prin
tonul de acută delectare de parcă s-ar pune la cale un
răsfăț al autorităților comuniste dar eu nu presupun
decât o eventuală coincidență în timp a acestui extaz
liric și nimic altceva. Ca să nu mai spun că în destul de
lungile poeme uneori el mai și ațipește câte puțin în
timp ce cântecul îi curge, îi merge înainte întocmai
cum se întâmplă și la divinul Homer, ceea ce Arta poetică a lui Horațiu a stabilit că este întrutotul justificat:
Verum opere in longo fas est obrepere somnum.
(v.360)!
Așadar, bucuria și iubirea, acestea sunt marile teme
ale poetului. Și nu adevărurile credinței sau cele ale
istoriei naționale sau ale vieții sociale din satul transil24

van, simple materiale de construcție lirică și nu scop al
poetului. Căci nu materialul istoric sau de sociologie,
inevitabil, este important ci doar tensiunea psihică
imprimată de autor, aceasta face poezia. Sentimente,
tensiuni psihice, răsfăț, sărbătoare a inimii și niciodată
cunoaștere. Nimic din literatura contemporană lui nu îi
corespunde chiar deloc. Atemporal complet, arhaic de
peste orice determinații, nici măcar al ortodoxiei române, în pofida tuturor aparențelor contrarii. Iar dacă am
insista să îi identificăm un gen proxim atunci acela îl
vom găsi nu printre literați ci în domeniul altei arte,
aceleia a picturii, în ceea ce reprezintă personalitatea
corifeului unui grup ortodoxist în felul său, misteriosul
pictor Paul Gherasim, laconic, parcimonios, citadin
prin excelență iar prin stil atât de deosebit de poet și
totuși având ortodoxismul în comun, artist care îndeosebi în faza deplinei împliniri a operei poetice i-a făcut
lui Ioan Alexandru un portret inegalabil și i-a desenat
copertele principalelor cărți. Grupul în cauză, astăzi
prin supraviețuitorii săi încă activ și glorios, s-a autonumit Prolog iar expoziția manifest a acestuia, denumită Floarea de măr, a fost comentată de Ioan
Alexandru printr-un adevărat delir metaforic.
La început de tot i-am fost poetului destul de apropiat, având privilegiul de a-i ști originea, satul Topa
Mică, cu biserica lui păstorită de părintele Vasile
Cozma, autor al unei micromonografii rurale, cu izvorul din mijlocul satului căruia sătenii îi ziceau Buna și
de unde își procurau apa de băut deși pentru alte nevoi
își aveau prin curți fântâni proprii, chiar astfel și familia poetului. Ciudat cum mi s-au întipărit în minte
părinții lui, niște țărani exemplari: tatăl, care în preajma războiului mondial fusese pentru vreo trei luni primarul localității și pe care mi-l amintesc ca având o
figură adolescentină, neverosimil de tinerească. Iar
mama poetului îmi stăruie în minte cu o ținută fără vârstă, marcat matură, uscățivă oarecum, înaltă, foarte
curată, uimitor de frumoasă, având ceva de Vitoria
Lipan, eroina lui Sadoveanu, veșnic într-un discret
doliu presupus, purtându-și prin lume o tristețe de nestăpânit. O sfântă!
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Gheorghe GRIGURCU
Egotismul magnanim al scriitorului. Cu cît are în
mai mare măsură simțămîntul că scrie „pentru sine”
(întîlnim nu puține mărturii în acest sens), cu atît
sporește empatia sa în raport cu cititorul.
„Închiderea” (s-a vorbit de un simbolic autism auctorial) e coincidentă cu o „deschidere”. Ciclu s-ar putea
spune avînd un model sacral. (vezi și N. Berdiaev).
*
Amintire. Nu-ți amintești realmente decît de neîntîmplatul ce s-a insinuat perfid în întîmplat, încurcîndu-i ițele.
*
X merge pe lingușire, adică în conștiința sa pe
fabulație.
*
„Cea mai bună apărare împotriva unei iubiri este
să-ți repeți pînă la bourrage că această pasiune e o
nerozie, că nu merită să te omori atîta pentru ea etc.
Dar tendința unei iubiri e tocmai aceea de-a ne da iluzia că e vorba despre un mare eveniment, și
frumusețea ei constă tocmai în permanenta impresie
că s-a întîmplat cu noi ceva nemaipomenit, ceva
nemaiauzit” (Cesare Pavese).
*
A fi naiv înseamnă a purta în tine lumea încă
închisă cum un mugure. A fi multștiutor înseamnă a
privi desfolierea autumnală a arborelui lumii.
*
„Credința în providență nu s-ar putea converti în
cunoașterea providenței fără ca religia să se năruie”
(Gabriel Marcel).
*
Aidoma unui duhovnic care te binecuvîntează la
sfîrșitul confesiunii, amintirea te poate izbăvi de prezent.
*
O cărțulie de versuri – cum să le zicem? – foarte
oarecare, dar cu un ditamai titlu ermetic. Precum un
ins cu pantaloni ponosiți și rupți, dar cu papion la gît.
*
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Dilemă. Bunătatea ca un act de conștiință etică,
transpusă în faptă, bunătatea ca trăire mistică, fără
neapărat urmare faptică. Care e preferabilă? Dificilă
alegere. Introspectivul ar opta pentru ultima.
*
Speranța care contează atunci cînd cîteva clipe
faste ale viitorului devin fugitiv prezent.
*
„Marea greșeală a creștinilor este că iau în serios
necredința contemporanilor. În fond, se tem de ei. Or
frică ar trebui să aibă doar de Dumnezeu, și de chemările dramatice pe care ni le adresează uneori. E de
un comic profund, lugubru și deprimant, creștinul
rușinat, rușinat de o credință pe care nu o are! Căci
dacă ar avea-o, nu s-ar mai rușina să o mărturisească
înaintea oamenilor; și se rușinează pentru că nu se
mai teme de Dumnezeu, dar crede în judecarea
necredincioșilor, imaginîndu-și totodată că nu e unul
dintre ei…” (Denis de Rougemont).
*
Vis nocturn. Se făcea că scriu în transă. Cînd (tot
în vis) reveneam la starea lucidă, eram curios să văd
„ce-a ieșit”. Și nu era deloc rău…
*
X caută cu asiduitate ceea ce nu poate găsi niciodată. Y caută cu egală asiduitate ceea ce a și găsit.
*
„În timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor
Olimpice, un canal de televiziune sud-coreean, MBC,
a ales o metodă bizară de a prezenta țările care defilau: Italia a fost reprezentată de o pizza, Norvegia de
un somon, El Salvador de o criptomonedă, Ucraina
de dezastrul de la Cernobâl, România de Dracula. În
plus, au fost adăugate și statisticile referitoare la nivelurile de vaccinare din țările respective. În urma criticilor, cei responsabili și-au cerut scuze pentru etichetele considerate a fi jignitoare (Dilema veche, 2021).
*
Epuizat mai mult decît de orice altceva de
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speranțele pe care le nutrește.
*
Adîncimile limitate ale mării. Cerurile au în
schimb o adîncime nelimitată și de aici suferința lor
inconturnabilă.
*
„A nega corect, a crede cu adevărat, a avea îndoieli, a avea îndoieli fondate sunt pentru oameni ceea
ce e galopul pentru cai” (Pascal).
*
Scriptor. Dibuie dimensiunile inexistente ale
lucrurilor.
*
„Toate turbulențele și toate iritările iscate în jurul
elaborării Planului Național de Redresare și
Reziliență ne-au fost brusc clarificate de înseși
definiția rezilienței, așa cum apare ea în DEX Online:
«Mărime caracteristică pentru comportarea materialelor la solicitările prin șoc, egală cu raportul dintre
lucrul mecanic efectuat pentru ruperea la încovoiere,
prin șoc, a unei epruvete și valoarea inițială a ariei
secțiunii transversale în care s-a produs ruperea respectivă»” (Dilema veche, 2021).
*
Scriptor. Obstinația cuvîntului care nu se îndură a
părăsi viața, refugiindu-se în text.
*
Dorința cea mai fierbinte a scriptorului? Cred că
aceea de a da neșovăitor la o parte propriul text cînd
i se pare prea puțin izbutit.
*
„Un diamant uriaș a fost descoperit recent în cea
mai prețioasă mină din lume, Jwareng din Botswana.
Evaluat la prețul de 1,9 miliarde de dolari, are 1.098
de karate și este al treilea cel mai mare diamant descoperit vreodată. Diamantul a fost descoperit de
lucrătorii companiei Debswana Diamon, care nu s-a
decis dacă îl va vinde. […] Al doilea cel mai mare
diamant se numește Lesedi La Rona, are 1.109 karate
și a fost găsit în Botswana în 2015” (Click, 2021).
*
Scriptor. Se apropie cu schepsis de alții, pentru a
nu se apropia de sine.
*
Scriptor. Mersul său pe cuvinte, evocîndu-ne cel
al unui ins pe catalige.
*
„Nimeni nu e atît de rău cît am fi înclinați s-o credem. Viața, moartea nu sunt, poate, implacabile.
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Acest amestec de bun și de rău, acest amestec de bine
și de rău; sau pe care-l crezi că e bun, rău… căci cum
să califici lucrurile și creaturile? Nici bine, nici rău,
ci convenabil, neconvenabil. Asta mă prinde, asta nu
mă prinde. Îmi place, nu-mi place. Rămășițe de
imagini, amintirile mele ca niște fotografii rupte
cărora nu izbutesc să le adun la un loc bucățile și să
realcătuiesc figura. Puzzle” (Eugène Ionesco).
*
Flăcări mai întîi întețite de bătaia vîntului, apoi
devenind ele însele vînt.
*
A.E.: „Recitindu-i jurnalul, mi se pare că încep
să-l simt apropiat pe Mihail Sebastian. În paginile
sale, nu pe Camil Petrescu cel atît de suspect tocmai
din pricina e*celentei poze ce și-o aplică asupră-și, ci
pe tînărul Sebastian, pururi natural în subtilități, nu-l
văd înămolindu-se în magma «realismului socialist».
N-aș vrea să cred că l-a salvat doar prematurul tragic
sfîrșit al său”.
*
„Toată arta lui Kafka constă în a obliga cititorul
să recitească Deznodămintele sale – sau lipsa unor
deznodăminte sugerează explicații ce nu apar deslușit
și impun recitirea povestirii dintr-un unghi nou pentru ca să pară întemeiate. Cîteodată există o dublă sau
triplă posibilitate de interpretare care impune necesitatea a două sau trei lecturi. Dar am greși vrînd să
interpretăm fiecare amănunt din Kafka. Un simbol se
situează întotdeauna în general, iar artistul dă traducerea sa globală. El nu poate fi tradus cuvînt cu
cuvînt. Ni se restituie doar mișcarea sa. Pentru rest
trebuie să dăm hazardului partea ce i se cuvine și
care-i considerabilă la orice creator” (Camus).
*
A.E.: „Tristețe marginală umflîndu-și nota de
plată aidoma unui chelner abuziv”.
*
O integrare speculativă a lumii animaliere o
găsim încă la Jeremy Bentham. Socotind, conform
conceptului său de „ecuație a plăcerii”, că necuvîntătoarele simt plăcerea și durerea, filosoful indică faptul capital că ele posedă un numitor comun cu umanitatea. Morala ce se cuvine aplicată și lor.
*
„Soarele este un soi de inspirație, de aceea nu trebuie să-l ai mereu” (Elias Canetti).
*
Visele nu se împlinesc pentru că nu se pot întoarCONVORBIRI LITERARE

ce la obîrșia lor care e mirajul împlinirii din capul
locului.
*
„La mijlocul acestui an, mai 2021, The Guardian
și BBC au anunțat că guvernul britanic a hotărît că animalele sunt recunoscute ca ființe cu drepturi reglementate prin legi. Sunt interzise exporturile de animale vii
captive și vînătoarea de trofee. Toate animalele vor fi
recunoscute ca «ființe cu simțire». Vor fi interzise
zgărzile cu șocuri electrice, contrabanda cu cîini și cu
alte animale, folosirea lațurilor, lanțurilor, a capcanelor, cuștilor, cursele de iepuri, a concursurilor cu cîini,
cocoși, broaște de orice fel” (Lumea misterelor, 2021).
*
Scriptor. Sunt rînduri pe care le așterni cu mare
dificultate, ca și cum ai plăti un preț pentru cele ce-ți
„vin” spontan sub condei prin momente sisifice.
*
Lucruri sordide azvîrlite nu într-o ladă de gunoi,
ci de-a dreptul în ceruri.
*
Despre Goethe: „Pentru majoritatea oamenilor nu
este decît o trîmbiță a vanității în care se suflă din
timp în timp” (Nietzsche).
*
Nu conține orice confesiune sinceră harul iertării?
Indiferent cui îi e adresată. A.E.: „Inclusiv pagina
literară?” În principiu și pagina literară, cu toate că
aici peste materia confesiunii e trasă cortina decidentă a expresiei, de natură amorală.
*
„Tonul în promovarea tocurilor l-au dat în primul
rînd regii, ca de pildă Ludovic al XIV-lea, supranumit
Regele Soare, care a condus Franța timp de 72 de ani.
Nedorind să se lase mai prejos, aristocrații s-au lansat
și ei într-un soi de concurs de înălțime, purtînd tocuri
tot mai înalte, pentru a se distinge de clasele inferioare ale societății. […] Oamenii de rînd aveau voie să
poarte tocuri de o jumătate de inch (1,27 cm.), burghezii – tocuri de un inch (2,54 cm.), cavalerii –
tocuri de un inch și jumătate (3,81 cm.), nobilii –
tocuri de doi inch (5,08 cm.) și prinții – tocuri de doi
inch și jumătate (6,35 cm.)” (Formula As, 2021).
*
A.E.: „Rolul pozitiv pe care-l poate avea pentru
tine contestarea netă ce ți se aplică. Precum atunci
cînd contactul cu un ateu implacabil îți risipește îndoielile pe care le poți avea în materia credinței”.
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*
Scriptor. Serbări complicate ale condeiului său,
uneori veritabile carnavaluri pentru a omagia
prezența și mai cu seamă absența ființei.
*
„În istorie există atîtea apariții, mai vîrtos spirituale, foarte asemănătoare, între care nu este însă nici
o filiație. Fulgerul de azi nu este în nici un fel fiul fulgerului de ieri” (Blaga).
*
Mutație imposibilă, de tip postparadiziac, a unei
clase de emoții într-o altă clasă de emoții. Un poet
sud-american scria: „Poezia ar dori să fie o viață la
pătrat, dar nu izbutește”.
*
„Aproape toate poeziile din volumul acela sunt poezii pe care le cunosc și le îndrăgesc de mulți ani; și după
ce am citit analiza lor, am descoperit că mi-e greu să le
simt ca înainte. A fost ca și cum cineva ar fi demonta o
mașină și m-ar fi lăsat să asamblez eu piesele la loc.
Bănuiesc, de fapt, că o mare parte din valoarea unei
interpretări constă în faptul că este interpretarea mea și
nu a altuia. Există poate multe lucruri de știut despre o
poezie sau alta, multe fapte despre care te pot informa
erudiții ajutîndu-te astfel să eviți anumite înțelegeri
greșite; dar cred că o interpretare valabilă trebuie să fie
în același timp o interpretare a sentimentelor pe care le
ai cînd citești poezia” (T.S. Eliot).
*
Mica provincie a literaților se arată implacabilă.
În arealul său, ori ești „mare”, ori ești nul. Media nu
există. Dar calificativul „mare” venit din afară (întrucît, se știe prea bine, nimeni nu e „profet” în cetatea
sa) e intolerabil.
*
Despărțirea critică de un autor de prestigiu e luată
în seamă numai dacă și tu, „iconoclastul”, ai un
anume prestigiu – ori îl vei avea.
*
„Mi-e teamă să privesc viața în față, și o tolerez
fără a o accepta, o suport fără să o voiesc, o privesc
fără a o poseda” (Amiel).
*
Oameni de știință americani au constatat că un
hot-dog scurtează viața celui care îl consumă cu 36
de ore.
*
Dorința: accepție idealizată a posibilității, aidoma
unui elastic care, întins prea mult, se rupe.
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Dar să ne întoarcem la Eminescu al exilului postbelic. Aspectul cel mai interesant în contextul noii direcții
luate de receptarea operei eminesciene, în vreme ce
studiile din țară încă se lăsau tributare ideologiei oficiale, este sincronizarea viziunii cercetătorilor străini
cu ale imigrației românești, solidarizare ivită din însăși
creația atât de complexă a poetului. În România, odată
cu depășirea sociologismului vulgar, a proletcultismului, revenea în spațiul public cotitura produsă de cel
mai mare eminescolog interbelic, G. Călinescu, la care
se adăugau volumele din ediția Perpessicius și ale continuatorilor săi (Dimitrie Vatamaniuc, Petru Creția,
Pompiliu Marcea, Aurelia Rusu, Gh. Bulgăr, Nicolae
Georgescu etc.). Dacă Alain Guillermou se despărțea
de Călinescu și de continuatori prin părăsirea abuzului
de sursierism, interesându-l „geneza interioară a poeziilor lui Eminescu”, Rosa del Conte aborda, în ampla
ei cercetare, dimensiunea spirituală, metafizică a eminescianismului, în strânsă legătură cu tradiția națională
și creștină a României. Mircea Eliade o va aprecia tocmai din atare perspectivă, el însuși fiind autorul unui
eseu remarcabil, datând din perioada interbelică, despre mitul Insulei lui Euthanasius (1943). În asemenea
punct interferau eminescologii români din exil cu cei
italieni, francezi, portughezi, spanioli sau germani. Din
Germania, teoria călinesciană a bolii poetului, ipoteza
sifilisului congenital matern sau dobândit, era contrazisă cu armele științifice ale neuropsihiatriei de către
Ovidiu Vuia. Mihaela Albu reține un fragment din Spre
adevăratul Eminescu (Râmnicu-Vâlcea, Editura
Almarom, 2000). Ediția care realizează investigația
primă datează însă din anul centenarului morții, 1989,
apărută în Elveția1.
Prin geniul eminescian, pe de altă parte, se
poate spune că exilul românesc a creat direcții noi în
gândirea europeană modernă. De pildă, antitezele eminesciene, pe care Titu Maiorescu le găsea „cam exagerate” (în 1872), fie și din pricină că nu se supuneau
tradiției hegeliene a sintezei, vor sta la temelia ontologiei triadice a lui Ștefan Lupașcu, ducând la noua logi-
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că dinamică a contradictoriului, iar, mai departe, la
metoda transdisciplinară al cărei principal întemeietor
se va dovedi Basarab Nicolescu. La începuturile anilor
׳80, când lucram intens la Eminescu – Dialectica stilului (1984), am fost impresionat de afinitățile elective
dintre cele două personalități. Am fost sancționat
atunci, imediat, de către criticii monodisciplinari.
Numai că Eminescu mersese atât de departe, încât
intuise că iubirea/afectivitatea stă în proporția de
mișcări dintre antiteze (semiactualizare și
semipotențializare, în terminologia lui Lupașcu), sintagmă prin care poetul dă și noua definiție a frumosului, revoluționând estetica europeană tradițională oprită
la proporția de forme. Eminescu va avea ca principal
urmaș pe Constantin Brâncuși (iar în poezie pe Lucian
Blaga, cu antinomiile transfigurate și pe Ion Barbu cu
ermetismul canonic, ridicat la nivel de dogmă, vezi
enigmaticul „ou dogmatic”). E vorba de acel Brâncuși
care va sculpta zborul (proporția de mișcări), iar nu
pasărea (proporția de forme): „S-a zis de mult că
frumusețea consistă în proporția de forme. Nimărui
(s.n.) nu i-a venit în minte că consistă în proporția de
mișcări și, cu toate acestea, asta e adevărata frumusețe.
Frumuseți moarte sunt cele cu proporție de forme,
frumuseți vii cele cu proporție de mișcări. E evident că
această proporție de mișcare unde nimic nu e prea
întins, nici prea flasc, e o stare de echilibru –
fericirea”2. Altfel spus, ființa ca afectivitate.
Se poate vorbi, în exil, de un adevărat grup în care
se va cristaliza noul mod de gândire, având în centru
metoda transdisciplinară, promotori fiind Ștefan
Lupașcu, Basarab Nicolescu, de care se vor apropia,
organic, Vintilă Horia3, L.M. Arcade, Constantin
Amăriuței, Michel Camus, Edgar Morin ș.a. L.M.
Arcade reproșa lui G. Călinescu că n-a înțeles punctul
gravitațional al afectivității în economia erosului eminescian, reducându-l la „un fel de erotomanie, abia
sublimată” (oare nu se întâlnea, în erotomanie, cu rătăcirile canonicului de la Blaj, Al. Grama?), intuind bine
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că „divinul critic” comitea un „delict metodologic”, cu
ignorarea dimensiunii ontologice. Arcade considera că
înțelegerea lui Eminescu trece prin afectivitatea lupasciană, care e Starea T, terțul tainic ascuns, în exprimarea lui Basarab Nicolescu. Dar, mai mult de atât, L.M.
Arcade găsește argumente că filosofia lupasciană este
izomorfă cu devenirea spirituală eminesciană, poetul
fiind „unul dintre factorii generatori ai ontologiei lui
Lupașcu”4. După Claude Mauriac, Lupașcu este un
gânditor pentru secolul XXI, încapsulând cogito-ul
epocii noi, în tensiunea energie/materie, afectivitatea
(care scapă rațiunii), nefiind, cum spune și Eminescu,
instinctul atât de van ce le-abate și la păsări de vreo
două ori pe an. Adevărata vocație a omului, comentează Arcade, „este dată de calitatea afectivității, cea care
transcende fatalitățile Stării T”. Lupașcu a învățat
esențialul de la Eminescu: creativitatea contradictorie.
Filosoful i-a mărturisit lui Arcade că Eminescu, intuitiv, dar și prin cercetarea științifică, „anticipase fizica
cuantică”5. La maturitate, autorul celor trei materii și
etici a recunoscut că s-a eminescianizat complet, statornicind în Starea T „un numen pur afectiv, solidar cu
orice eveniment și orice sistem energetic”. Nu a spus
mai mult, fiindcă ar fi trebuit să devină teolog precum
Sf. Ioan al Crucii. În misterul acesta, poate că l-a urmat
din nou pe Eminescu, cel care a înțeles că pentru a se
salva ar fi trebuit să devină călugăr, cum i-a mărturisit
lui Maiorescu, chiar în ziua de 28 iunie 1883, dar nu sa călugărit, optând pentru șase ani crucificatori.
Eminescu înțelesese, de asemenea, că trebuie să-l păstreze ascuns pe Dumnezeu (Deus absconditus), căci
„exprimarea categorică a acestui Dumnezeu, astăzi ar
fi eșuat într-o previzibilă banalizare”, sesizează scriitorul vasluian. Finalul eseului plonjează în tainica relație
dintre Eminescu și exilul românesc: „Fie că-l vom descoperi în opera modernă a parizianului Lupașcu, pe
Eminescu, iar în Eminescu ne vom întâlni cu o spiritualitate ancestrală românească, mai mult sau mai puțin
folclorizată, vom fi înclinați să ne gândim la o forță
matriceală capabilă să acționeze dincolo de orizontul
geografic și dincolo de secole. Sperăm în această prodigioasă forță matriceală care îi va reda într-o zi
România României și românilor adevărata lor patrie”6.
Vis curmat de surpările timpului pentru mulți dintre
pribegii care au crezut că anul răsturnării dictaturii
ceaușiste va însemna restituirea României către românii întorși acasă „cu Eminescu de mână” (Vintilă
Horia). În orice caz, prin cercetările lor de eminescologie, exilații s-au reîntors cu Eminescu, în primul rând,
încât efervescența studiilor asupra uriașei opere emiCONVORBIRI LITERARE

nesciene s-a transformat într-un fenomen unic în cultura europeană de după Războiul Rece, într-o cultură tot
mai vlăguită de noua ideologie a corectitudinii politice.
Așa se explică de ce, în pofida tuturor contestatarilor,
despre Eminescu se scriu numeroase studii monografice7. Prin Eminescu, Țara s-a reunificat spiritualicește,
inclusiv cu provinciile înstrăinate Basarabia și
Bucovina, în ciuda nevredniciei clasei politice
românești. A fost răspunsul, poate cel așteptat de
Mircea Eliade, în fața dublei agresivități: dinspre
vechiul și noul șuvoi marxist. Între aceste două antiteze
monstruoase (sintagma aparține poetului), eminescologia exilului s-a reîntâlnit benefic cu aceea din Țară. De
pildă, la nivel ontologic, Constantin Noica și
Constantin Amăriuței, iar la nivel ontoestetic, Marin
Sorescu și Vintilă Horia, între atâtea nume de prim
rang ale beletristicii și eminescologiei.
Marea revelație provocată de „pribegi”, în materie
de eminescianism structural este Constantin Amăriuței
(Focșani, 20.X.1912 – Paris, 6.VI.2007), considerat de
autorii de istorii literare și de dicționare, eseist, poet,
prozator, egal ca valoare, care, de fapt, se dovedește a
fi unul dintre marii filosofi ai Ființei, în genere, și ai
Ființei românești, în particular, gânditor recunoscut a
sta alături de Lucian Blaga, C. Rădulescu-Motru,
Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Alexandru
Surdu, ei înșiși ieșiți din plasma eminescianismului.
Marile întâlniri benefice ale vieții lui sunt, se pare,
Eminescu (în mod sigur), Albert Camus și Martin
Heidegger. Întrebarea capitală pe care și-o pune, pornită din Luceafărul („Noi nu avem nici timp, nici loc/ Și
nu cunoaștem moarte”), este aceasta: e posibilă o
condiție existențială în afara timpului și spațiului? Nu
întru Dumnezeu, ci în lume, condiționează autorul. Se
ciocnește, inevitabil, de antiteza ce pare insolubilă:
existență / veșnicie. Omul a dat veșnicia pe o existență
efemeră, un apriorism omenesc din care vom înțelege
și veșnicia lui Hyperion în raport cu cuplul CătălinaCătălin. Fenomenologic, omul este „conștiința de
firesc în Fire”. Prin cunoaștere, omul nu mai este firesc
ca atare, ci firesc ca firesc sieși. Orice altă ființă nu-și
este firească sieși. În metafizica românească, firescul
ca firesc este omul ursit. Predestinare conștientă de
sine, în care se află cheia misterului de a fi. Ursire
înseamnă trezire la viață din somnul inconștienței,
cădere în spațiu și timp. Lumea se naște ca „veșnicie de
soartă”. Pentru noi, ca popor, „lumea este neamul
românesc”. Nașterea noastră – ursire și istorie: haiducescul și mioriticul, după care vine păcăliciul, ca
absurd nefiresc. Spre deosebire de Cătălina, Hyperion
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e o ființă dublă: om ursit lumii, dar „doritor de o stare
de veșnicie-de-om și tinerețe fără bătrânețe”, adică o
veșnică minune, dincolo de ursire, ca stelele și copacii.
Iată condiția contradictorie hyperionică. O cimilitură
culeasă de poet: „Ce faci întâi când te scoli?”. Ieși din
umbră, din eul transcendental, ar răspunde Husserl: din
somnul melcilor, la sculare. Filosofia ursitei este a
singurătății omului în cosmos, condiție tragică, fiindcă
„nimeni nu poate să sară peste umbra sa”. Grecii ne-au
fixat în destin, care nu e fatalism, ci starea cercului
strâmt, firmitura ființei umane, ca Dasein (Heidegger).
Surprinzătoare sintagma „eminesciană” a lui
Nietzsche: orizontul strâmt, ca moarte și singurătate
(Studii istorice), omul fiind definit ca ființa care suferă
de insomnie, identificabilă cu grija heideggeriană.
Fata în grădina de aur implică și basmul mult prețuit
de Eminescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de
moarte. Ca și supraomul lui Nietzsche, Hyperion,
Miron, din celălalt basm, și Făt-Frumos cer să fie ca
Dumnezeu, numai că Făt-Frumos se-ntoarce la ursire,
plictisit de veșnicie, pe când Hyperion e cuprins,
simultan, de dorul veșniciei, de iubire, ajungând în
fund de lume, unde nu e nimic, ursita lui păstrând
dimensiunea românească, dorul, setea de perfecțiune,
dincolo de ursirea căderii în lume, acolo unde e „setea
de repaus absolut”: „Paradoxal, el este un om ieșit din
lume, aparținând veșniciei, așa cum era și Iisus: «Eu leam dat cuvântul tău, dar lumea i-a urât pentru că nu
sunt din lume, precum din lume nu sunt nici eu»” (Ioan
XVII, 14)8.
Opt ani mai târziu, Amăriuței revine la Luceafărul
românesc, nu la cel subordonat diverselor surse: „Ca și
cum un artist român cu talent – iar Eminescu avea
geniu! – nu putea găsi, în ființa neamului său, metafizica pe care voia s-o exprime”9. Criticul e convins că
Luceafărul este „cea mai românească operă literară”,
de unde și universalitatea ei, în care cuvântul lume,
cum sesiza Mircea Vulcănescu (dar și Dumitru
Stăniloae) vine direct din latinescul lumen, între toate
limbile romanice, relevându-se ca „un cerc de lumină”,
prezent atât în sfera mare hyperionică, cât și în cercul
strâmt, ascunzând în ele ursire și menire, iar finalmente noima lumii înseși. Nu în Rig-Veda, nu în
Schopenhauer și Kant, în Husserl sau în Heidegger e
de căutat Eminescu, utilizabili doar în abordări tematiste sau ca metodă comparatistică de diferențiere, pentru unii de obsesivă echivalare. Orice mare poezie duce
la „întemeierea unei ontologii”, ca depășire a mitologicului și folcloricului, cum se-ntâmplă cu Eminescu,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu și Marin
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Sorescu, singurul poet dintre postbelici, crede
Constantin Amăriuței, care se ridică la ontologic.
Metafizica românească are suficiente valențe ontoestetice10. Deja plaiul este un topos metafizic, ca „stare
pre-ontologică pentru cele firești și cele nefirești”, fără
de care totul s-ar reduce la epic, ocultând adevărul că
lirismul vine din starea metafizică a creatorului.
Miorița nu „descoperă” moartea, ci o prelungește în
dor, în transfinit și în infinitul ca Absolut. Lirica populară românească creează „substanța ontologică a
lumii”, iar Eminescu este „prin esență substanță poetică”: „nimeni n-a reușit ca Eminescu să aducă starea dea fi a lumii (dezvăluită pe poetul popular) la locul pur
poetic, adică la substanță”. Amăriuței consonează, în
atare privință, cu substanțialismul camilpetrescian
interbelic, dar și cu misterul substanței imateriale din
univers care-l preocupă pe Eminescu în însemnările
din Fragmentarium.
Între cei mari, în lirica românească, numai
Eminescu a ajuns la substanță poetică, el fiind pretutindeni extaz poetic, acea sete care-l soarbe spre eternitate, spre frumoasa fără corp, spre formele perfecte.
Într-un eseu11 din 1970, Constantin Amăriuței pune în
balanță „zborul” Luceafărului cu starea de urât a
Domnișoarei Hus. Dorul și urâtul sunt antitezele centrale ale ființei românești: de o parte, gândul purtat de
dor, „o plenitudine expresivă a lumii”, chemare a transcendentului, pe de alta starea de urât. Zborul alb, cu
aripi crescânde, și zborul sur de liliac („șoarece sur”).
La Eminescu, argint fulgerător de lumină (ora de iubire), la Barbu, Neființa ca extaz, revelată doar de descântecul iubitului-strigoi: „Strigoi,/ Rupt din veacul de
apoi,/ Vrej de șoapte,/ Din bici ud și din țăpoi/ Hăituit
de Miază Noapte”. Aceasta este neființa lirică12, (care
nu e spleen baudelairian), prezentă masiv și la
Eminescu, ca urât exilant în Doină, dar nu numai,
devenind devastator în Rugăciunea unui dac, în variantele poemului dramatic Andrei Mureșanu, în vasta
panoramă a deșertăciunilor istoriei: „În afară de
Eminescu, aproape niciun poet nu s-a încumetat să fundeze lumea poetică pe extazul Neființei”13. Barbu
exprimă neființa lirică în imaginea zborului invers, pe
când Eminescu duce exilul ca neființă până la proporții
cosmice. Blaga s-a oprit la „boicotul istoriei”, Barbu
ajunge la „ontologia neagră a Neființei”: „Poate că
doar Bacovia ar putea fi un poet exclusiv al stării de
urât și al extazului în Neființa lumii”, dar el n-a trecut
de barierele psihologicului. În schimb, Eminescu străbate toate antitezele, de la nostalgia Absolutului, exprimată ca dor, la Neființa lumii. Și, peste toate, „Din
CONVORBIRI LITERARE

golul lumii se ivește prezența Neantului, adică a Stării
d׳întâi ontologizată ca Neființă”14. Cu Starea d׳întâi,
ajungem pe cel mai înalt pisc al hermeneuticii lui
Constantin Amăriuței. Și asta se întâmpla în anul centenarului morții poetului, când exilul comemora exemplar evenimentul, în vreme ce în Țară se bloca apariția
vol. X din ediția națională, pentru ca imediat după
1989 să se prefigureze campania de impunere a tăcerii
asupra moștenirii eminesciene, repede transformată în
„marea demitizare” al cărei vârf de lance se va dovedi
o publicație oficială, numită „Dilema”.
În „Revista Scriitorilor Români”, nr. 26/1989,
Constantin Amăriuței publica cel mai consistent studiu
al său, Metafizica „stării pe loc”. Reproșa „eminescologiei de serviciu” din Țară că a bătut apa în piuă cu
teme expirate ca romantismul întârziat, pesimismul,
paseismul, contradicțiile erei burgheze, amestecul eteroclit de influențe, pe câtă vreme Eminescu „a spus
«ceva» nescris în cărțile de filosofie”. Altminteri, tratatele de istoria filosofiei românești (inclusiv în interbelic15) l-au ignorat totalmente pe gânditorul de la
Ipotești, cu puține excepții, precum Constantin Noica
și alți câțiva. A vorbi despre poetul național ca despre
cineva total prizonier al diverselor influențe este o
gravă contradicție în termeni. Eminescu nu s-a dedicat
discursului filosofic (fie și poematizant), dar n-a fabricat nici mitologii (cum se crede de la Călinescu până la
Eugen Simion, care identifică, erudit, un număr de opt
miteme16), ci s-a situat în perspectiva gândirii
românești, cea a stării d׳întâi, izvorând din ethosul
național, calea personală eminesciană fiind ceea ce el
numește starea pe loc, care nu are corespondent în
metafizica occidentală: „Starea d׳întâi iese dintr-o
intuiție mult mai adâncă decât manifestarea gândirii
onto-noologice moștenite de la greci”. Un jurnal inedit
al lui Anton Dumitriu, publicat recent de „Tribuna”17
clujeană, îi dă dreptate. Asemenea, eticheta romantic
nu explică nici ea „farmecul” și „melancolia” eminesciene, căci, în poetica lui, „izvorul de inspirație răsare
direct din Starea d׳întâi”, iar nu din Schopenhauer sau
Lenau, mijloacele expresive ale poetului nostru fiind
stările de dor și de urât, dincolo de orice sentimentalitate romantică. Nicăieri nu se vădește mai bine credința
eminesciană că nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba
e stăpâna noastră, adevăr de o izbitoare modernitate,
căci starea e deja în miezul cuvântului, ca arheu
(adaug), „înscris în clipa când s-a făurit cuvântul sub
veșmânt fonetic și noimatic, stare preontologică”.
De precizat că la Heidegger cuvântul nu are stare,
ci se identifică cu logosul ființei. Forma perfectă pe
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care o caută Eminescu e cea din arheu, iată enigma
ascunsă în incantațiile jocurilor de copiii și ale marilor
poeți, ceea ce Ion Barbu numea „cântec încăpător precum foșnirea mătăsoasă a mărilor cu sare”. Filosofarea
lui Noica pleacă și ea de la cuvântul-arheu: „un cuvânt
de-al nostru poate repovesti lumea”, precum întru.
Eminescu l-a găsit în starea pe loc din poema Stelelen cer: „Orice noroc/ Şi-ntinde-aripele,/ Gonit de clipele/ Stării pe loc”. Constantin Amăriuței consideră sintagma eminesciană mai revelatoare pentru ființa românească decât întru-ul nicasian. Și o explică în altă
parte, insistând: „Convingerea noastră rămâne că pentru a înțelege «filosofia» eminesciană, metoda este de
a considera poetica sub pecetea Stării d׳întâi”.
În orice caz, alegerea nicasiană a dus la o ontologie
de tip universal, cea a devenirii întru ființă, urmând
totuși vocația metafizică românească, de la Neagoe
Basarab până la Mircea Vulcănescu, fie la materialiști,
ca Vasile Conta, sau mistici, ca Vasile Pârvan, continuând cu simbologia unduirii (Blaga și Dan Botta),
toate ieșind din intuiția Stării d׳întâi, supusă principiului nici-nici, despre care va vorbi și Anton Dumitriu, un
neutralism consonant cu cel de tip brahmanic, de pecete românească însă, întrezărit de Eminescu în ceea ce,
cândva, am numit sublimbajele naturii (vezi Eminescu
– Dialectica stilului), care curmă egocentrismul european al lui homo mensura, determinându-l pe poetul
nostru să descopere că fiecare lucru își are propria
măsură, propriul punct gravitațional, propriul arheu.
Spre deosebire de Mircea Vulcănescu și de Noica,
Eminescu ajunge până la sinea lucrului, pe când
aceștia rămân la sinea filosofiei, ce trimite la „Sinele”
epistemologic.
Pentru a dovedi disjungerea, Amăriuței pornește de
la lecțiunea denaturată din versul Rugăciunii unui dac:
Nu era azi, nici mâne, nici ieri, nici totdeuna, prezentă
atât la Vulcănescu, cât și la Noica, ambii citind „totdeauna” ca totul dintr-odată, considerând că poetul a
gândit, de fapt nu nici totdeauna, din contră, ci totdeauna. Asemenea decizii „raționaliste” își permisese
în ediția princeps și Titu Maiorescu, sancționat fiind,
fără cruțare, de Caragiale. Vulcănescu și Noica, observă Amăriuței, ontologizau spusa eminesciană, pe când
poetul tindea cu mult mai departe, la preontologic. Iată
de ce, gândind transdisciplinar, în vremea din urmă
Pompiliu Crăciunescu18 nu mai vorbește de cosmogonia eminesciană, care duce, inevitabil, la mitologie de
factură Rig-Veda. În schimb, Noica asimilează Neființa
eminesciană cu haosul din gândirea indiană, sub pretextul că „gândirea nu are de dat socoteală cum e cu
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putință ființa în fața neantului”. El alunecă, sofistic, de
la Neființa, ontologic negativă, la mitologie.
Nepătrunsul devine haos omogen (mumă), iar punctul
– Tatăl: „Or, Eminescu avea altă intenție decât cea a
haosului (Neființa), când scrie: Umbra celor nefăcute
nu-ncepuse-a se desface,/ Și în sine ne-mpăcată stăpânea eterna pace”. Nepătrunsul e străin ontologiei, e
pre-ontologic. Urmarea: din Rig-Veda se naște un mit
cosmogonic (atribuit de critici, abuziv, și lui
Eminescu), pe când gândirea eminesciană este ecstatică, stare pe loc, care e pre-ontologică19, absolută.
Revenind la Mircea Vulcănescu, Amăriuței îi
reproșează că n-a înțeles alte două versuri eminesciene:
„Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată”.
Autorul Dimensiunii românești a existenței credea,
în virtutea aceleiași paradigme, că și aici poetul indică
neantul: „Eminescu n-a evocat neantul, ci starea neființată încă, ceea ce nu-i același lucru. (La început,
adică «înainte» de Ființă și de Neființă). De aceea, «în
virtutea acestei stări pre-ontologice», poetul poate
evoca starea elementelor citate la versul prim, ca (așa
cum ar spune Cioran și Noica) ceva «ce n-a fost să
fie»”20.
Din preontologia stării pe loc se naște frumusețea
pură, cea fără corp, departe de orice panteism atribuit
de G. Călinescu poetului. „Mijloacele artistice (de limbaj) utilizate de Eminescu – spune Amăriuței – pentru
a descrie Ființa lumii realizată de stările de dor sunt, în
primul rând, acelea ale împietririi, ale încremenirii, ale
înghețării lumii în clipa stării de dor pătrunsă de starea
dintâi”. Și exemplele vin din belșug. Natura eminesciană nu e stare .romantică, ci stare pe loc (a se vedea
celebra Revedere), ca și Neființa stărilor de urât, împietritoare (vezi Urât și sărăcie). În Luceafărul,
Demiurgul nu e Dumnezeu, ci preontologica stare
d׳întâi, iar Hyperion sintetizează și el starea pe loc,
recea nemișcare finală.
Înainte de Heidegger, Eminescu cunoaște/ trăiește
cele „trei extaze temporale”: trecutul și viitorul aparțin
gândirii, căci conștiința de sine a memorat trecutul și a
proiectat viitorul. Doar prezentul e concret, clipa ca
stare pe loc, conchide Amăriuței: „Astfel, temporalitatea eminesciană dovedește originalitatea românească,
unde timpul este necontenit creat (hrănit) de starea
absolută, permițând sinteza (ca prezent concret) a viitorului și a trecutului”. Altfel spus, clipa/ora de iubire
eminesciană are „înmarmorirea”/ împietrirea
frumuseții fără corp, a setei de forme perfecte, ca pur
„sentiment al eternității”. Pe această cale, exegetul
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năzuia să ajungă la Discursul estetic românesc,
promițând că îl va cristaliza conceptual într-un Tratat
de Estetică românească, prin care va explica enigma
acelui „cântec vechi” românesc eminescian, realizat, la
alt nivel, și de Ion Barbu, programatic, în Timbru, finalizat în volumul Joc secund: foșnirea mătăsoasă a
mărilor cu sare, pentru ca la Blaga să devină lumina ca
lux, iar la Arghezi cuvinte potrivite, gospodărire a lumii
îmbelșugate, cei patru totalizând lumea arhaică românească, prin Eminescu: „Prin el, România a câștigat
universalitatea cerului înstelat al spiritualității
omenești, dincolo de «cercul strâmt al lumii», adică în
starea absolută a Frumosului estetic”21.
Ajunși în acest prag al arguției lui Constantin
Amăriuței, ceva rămâne în umbră, aproape inexplicabil: dacă frumusețea, în Absolut, se arată ca împietrire,
stare pe loc, în clipa concretă, atunci noua paradigmă a
frumuseții pe care o revelează Eminescu nu rămâne
fără acoperire, așa cum a formulat-o poetul? Să reluăm
definirea noii paradigme: „S-a zis de mult că
frumusețea consistă în proporția de forme. Nimărui
(s.n.) nu i-a venit în minte că consistă în proporția de
mișcări și, cu toate acestea, asta e adevărata frumusețe.
Frumuseți moarte sunt cele cu proporție de forme,
frumuseți vii cele cu proporție de mișcări. E evident că
această proporție de mișcare unde nimic nu e prea
întins, nici prea flasc, e o stare de echilibru – fericirea”.
Trebuie să convenim că formele perfecte eminesciene
nu sunt cele încremenite în „proporția de forme”, altfel
paradoxia gândirii în antiteze scapă oricărei
raționalizări, pe care n-au putut să o soluționeze cei
câțiva exegeți care s-au confruntat cu ea: Petru Creția,
în Testamentul unui eminescolog, Alexandru Surdu, în
eseul Hiperexactitate și perfecțiune, și, desigur,
Amăriuței, în atâtea texte. Antinomia proporție de
forme și proporție de mișcări, rezolvată genial de către
Brâncuși în arta pietrei prin excelență, revoluționând
sculptura mondială, ar rămâne singura dusă la capăt,
încât toate interpretările eminesciene ar da câștig de
cauză majorității criticilor care au optat pentru
proporția de forme, considerată himerică de către
Creția sau, la extremă, declanșatoare a nebuniei, în
evaluarea lui Alexandru Surdu. Pentru a rezolva
contradicția, G. Ibrăileanu s-a transformat în apărătorul
antumelor, ca singurele apropiate de realizarea formelor perfecte. El va stârni opoziția lui Negoițescu, decident în favoarea postumelor, ca apărător al
imperfecțiunii formale, iar nu încercând să împace cele
două tipuri de proporții. N-au îndrăznit asta nici aceia
care, împăciuitori, au convenit că e o atitudine proastă
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să-i opui pe cei doi Eminescu: al antumelor și al postumelor. Ceea ce este adevărat, dar aceștia nu au și explicat de ce, ocultând noul discurs eminescian asupra frumosului estetic. Petru Creția a trăit o adevărată dramă
intelectuală, atribuind-o însă lui Eminescu, pe care-l
„acuză” că setea de forme perfecte i-a fost principalul
dușman, încât nu s-a putut hotărî să-și definitiveze singur o ediție a poeziilor, ceea ce și-a asumat, în schimb,
Maiorescu, lăudat pentru că a luat taurul de coarne și a
dus la capăt ediția princeps, chiar riscând să stârnească
mânia poetului. Iată ce zice Petru Creția, într-un pasaj
memorabil, aproape spectaculos dramatic: „Se știa un
artizan perfect, iar setea lui de și mai multă desăvârșire
i-a devorat opera, i-a abolit-o în bună măsură din contemporaneitate, i-a alterat adevăratele proporții. La fel
de îmbelșugat ca Victor Hugo în inspirație și în îndeplinire, a fost mai auster decât Mallarmé, alunecând în
abisul unor decantări fără soroc. Cum oare ar fi arătat
volumul lui de poezii publicat de el însuși?22 Cu
neputință de știut, dar am putea avea mari temeri.
Trăind mulți ani în preajma operei sale, am ajuns să mă
conving de două lucruri: că nici o redactare nu i se
părea definitivă și că, din ce așternea în scris în chip
spontan, nu-l mai interesa cu vremea decât foarte puțin,
până la a nu-și mai aduce aminte, ca pierdut într-un
labirint. Să fi trăit un veac, e greu de nădăjduit că și-ar
fi publicat opera și ușor de crezut că ar fi sărăcit-o de
mari biruințe ale verbului poetic. Eminescu este de
recuzat și ca judecător al operei sale și ca editor al ei.
Așa, cum s-a ales din vreme, puțin cu voia lui și mult
fără de ea, suntem mai bogați cu capodoperele din
ediția Maiorescu și cu ce-a rămas din manuscrise, un
tezaur fabulos. Așa a fost să fie și este bine că a fost
așa. Deși am inima grea, pentru că știu că, fiind cum
era, trebuie să fie foarte supărat pe noi”23.
Nu, Eminescu nu se știa un „artizan desăvârșit”,
din contră, nu l-a interesat niciodată „proporția de
forme”, cum o spune tranșant în Criticilor mei, acea
înșiruire de cuvinte goale puse să sune din coadă. Și
atunci lucrurile se schimbă radical, încât numai ontoestetica (nu și estetica singură), ajutată de metoda transdisciplinară, poate da de capăt acelei drame a căderii
pe cap a Cerului în căutarea cuvântului ce exprimă
adevărul. Iar pentru evaluarea finală, trebuie să revenim la Constantin Amăriuței, care a intuit dificultatea,
revenind în alt eseu, cu titlul Trecerea hotarului ontologic (2000). Pentru a ieși din această cruce a ontologiei care este încifrată de Eminescu în sintagma forme
perfecte (incluzând simultaneitatea dinamică a
proporțiilor de forme și a celor de mișcări), Heidegger
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a ajuns la conceptul diferenței ontologice. Amăriuței
admite, pornind de la drama tragică a lui Hyperion,
posibilitatea trecerii hotarului ontologic prin disjungerea ontologic/ preontologic, pe care Vulcănescu și
Noica au ocultat-o în favoarea ontologicului, riscând să
denatureze semantic versurile din Rugăciunea unui
dac. Amăriuței trebuie să constate că împietrirea în
preontologic poate fi tragică pentru omul căzut în
lume, negând, paradoxal, tocmai valențele stării pe loc.
Se-ntâmplă asta în Împărat și proletar, unde trecerea
hotarului ontologic e încapsulată în dinamismul încercării, care poate fi eșuare chiar și pentru Demiurg, cel
ce se opintește-n van în ființa umană, ducând la dezolanta „panoramă a deșertăciunilor” lumești care se
dovedește a fi istoria: „Astfel umana roadă în calea ei
îngheață,/ Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,/
Acoperind cu noime sărmana lui viață/ Și arătând la
soare-a mizeriei lui față –/ Fața – căci înțelesul iacelași la toți dat”.
Nimic pesimist aici, totul de un tragism shakespearian, cu atât mai mult, cu cât poemul are în centru figura nebunului rege Lear, invocată, hamletian, încă din
Mortua est!: „A fi? Nebunie și tristă și goală;/ Urechea
te minte și ochiul te-nşală;/ Ce-un secol ne zice ceilalți
o deszic./ Decât un vis sarbăd, mai bine nimic”. Altfel
spus, rămânerea în starea preontologică de arheu, în
starea pe loc. Nu alta este drama Luceafărului, care, ne
avertizează Constantin Amăriuței, vrea să treacă hotarul ontologic, pe contrasens, să ajungă la iubirea terestră, de la starea de veșnicie, preontologică, la cea trecătoare: „De greul negrei veșnicii,/ Părinte mă dezleagă”.
Și asta fiindcă prin încercările proprii, deja consumate
în cele două întrupări, eșuase. Este același traseu, în
sens invers, al lui Făt-Frumos din basmul Tinerețe fără
bătrânețe și viață fără de moarte. Altfel spus, ne aflăm,
zice Amăriuței, în aceeași matrice stilistică a existenței
românești. La Eminescu, hotarul ontologic indică două
ontologii: una arhaică, a Firii, cealaltă manifestată ca
Lume, ca Dasein, ar zice Heidegger, pendulare între a
fi și a exista.
Vulcănescu a admis că românul nu cunoaște
Neantul de tip occidental, absența nu este a Neființei,
ci o stare provizorie, un nimic, nu o desființare.
Cătălina refuză trecerea, iubește în lume, pe când
Luceafărul vrea trecerea hotarului ontologic, gata să-și
sacrifice eternitatea pentru o oră de iubire. Demiurgul
îi refuză cererea sacrificiului pentru Venera lumească,
a cărei frumusețe e corporală, doar proporție de forme.
Adevărul pare să fie că Eminescu, așa cum a sesizat
George Munteanu, în Hyperion 1 (1973), era
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nemulțumit de finalul poemului, pe care voia să-l refacă, să-l înalțe, așa cum a notat pe un manuscris, ẚ la
Giordano Bruno. Noica însuși era nemulțumit de
soluția răcelii preontologice manifestată de Hyperion
în final, răceală a căderii în raționalitatea generalului
cu ignorarea particularului. Dar cu toate acestea ne
depărtăm de setea eminesciană de frumusețea ca
proporție de mișcări, adevăratul motiv al izolării personajului de cercul strâmt, unde încercarea însăși e sortită înghețării, răscolind compasiunea geniului pentru
ursirea condiției umane așa cum se arată în Împărat și
proletar. Răceala hyperionică vine de acolo că fata de
împărat abandonase (prin fuga, căderea ei în lume)
frumusețea ca afectivitate preontologică, așa cum i s-a
revelat ca fecioară între sfinți și lună între stele. Adică
a comis păcatul central omenesc, nu și-a înțeles Firea,
care e tăcere divină, recte ascundere a corporalității
(vezi Miron și frumoasa fără corp). Consecința trece
inevitabil în ontoestetica artei: artiștii mediocri vor
frumuseți moarte, pariind pe elocvența proporției de
forme, de care este acuzat Eminescu de către un
excepțional clasicizant ca Petru Creția. Artiștii
mediocri sunt gălăgioșii, bețivii de cuvinte sunători din
coadă/rime sau urmașii lor care s-au iluzionat că le-au
părăsit, eliberându-se de versul clasic.
Diferența ontologică se arată între ontologic și preontologic, între retorica gălăgioasă și tăcere. La început
a fost Tăcerea („Când însuși glasul gândurilor tace/
Mă-ngână cântul unei dulci evlavii –”), știe Eminescu,
fiindcă din ea a răsărit la început a fost Cuvântul. Arta
sa poetică: Unde vei găsi cuvântul/ Ce exprimă adevărul?, ridiculizată de moderni ca anacronică, înseamnă
unde vei găsi Cuvântul ce exprimă Tăcerea? Pentru a
înțelege asta, criticul trebuie să părăsească atât
proporția de forme, cât și discursul filosofic, adâncindu-se în teologie, dar fără discurs teologic, cum au
făcut, după Eminescu, Lucian Blaga, Ion Barbu, Tudor
Arghezi și alți câțiva. Estetica modernă a tăcerii a crescut din teologia tăcerii. Când nu s-a întâmplat asta, a
eșuat în ideologie. De aceea, unul dintre remarcabilii
teologi din ultimele generații, George Remete, identifică preontologicul cu tăcerea și, mai mult de atât, consideră poezia mai aproape de teologie decât filosofia,
restructurare a vechii credințe că filosofia este ancilla
teologiae. Autorul îl citează pe Olivier Clement:
„Cuvântul și Tăcerea sunt de nedespărțit: sunt Verbul și
Duhul care-l enunță”24. Se va înțelege de ce Eminescu
nu alerga după cuvinte (fie ele și potrivite, ca la
Arghezi), ci căuta/încerca Cuvântul ce exprimă adevărul, așa cum au procedat vechii Părinți: „În lumea teo-
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logică, un cuvânt poate rezolva totul; vechii asceți
creștini umblau toată viața să caute un singur cuvânt,
cuvântul care concentrează în el viața și mântuirea.
[…] Vechii creștini nu căutau însă cuvintele, ci
Cuvântul, adică nu vorbirea, discursul, tratatul,
explicația, teoria sau filosofarea, ci rațiunea concentrată la maximum, care înseamnă și cunoașterea adevărului dar și forța totală care poate deveni legea
existențială ce justifică și împlinește omul. Viața unui
astfel de om se concentra – la propriu, nu la figurat –
într-un singur cuvânt”25. În poezia eminesciană a răzbătut nu atât cuvântul „poetic”, cum au crezut exegeții,
nici gândul filosofic, ci Cuvântul în sensul geniului
teologic, departe însă de teologie. El căuta rostirea
esențială, cu o inegalabilă forță a căutării/ încercării.
De aceea continuă să ne uimească și să regăsim în
opera lui omul deplin al culturii românești (Constantin
Noica), cel care a salvat și exilul românesc în a se lăsa
asimilat de alte culturi, chiar în pofida voinței unui
Emil Cioran, de pildă, de a se franțuzi complet.
Tăcerea finală, „rece” a Luceafărului, asociată cu
refuzul de a o mai răspunde chemării ultime a Cătălinei
nu este a unui demiurg orgolios, răzbunător, cioranian,
ci închide în ea tragedia diferenței ontologice, în
variantă românească dintre ontologic și preontologic,
dintre armonia iubirii și răul istoric al căderii omului în
lume. „Răspunsul lui Dumnezeu – avertizează George
Remete – la monstruozitățile și răul lumii este uneori
intervenție explicită și sonoră, dar de cele mai multe
ori este ne-sonor și ne-explicit; aceasta nu înseamnă
însă absență, insensibilitate sau inactivitate. Iubirea nu
acționează numai sonor; dimpotrivă, limbajul ei cel
mai autentic este tăcerea”26.
Mă opresc aici cu periplul în eminescologia exilului românesc, cu scuza nedreptățirii multor altor
exegeți. Zăbava îndelungată asupra căutărilor lui
Constantin Amăriuței n-a vrut decât să scoată în
evidență că, în pribegie, s-a scris eminescologie de
prim rang, la înălțimea marilor exegeți din Țară. Și
poate chiar mai mult.
Note:
1. Ovidiu Vuia, Mihai Eminescu. 1889-1989, Edit.
Coresi, Viganello, Elveția, 1989. Între timp, cartea a apărut
la o editură din țară, sub titlul Misterul morții lui Eminescu
(Edit. Paco, București, 1996). De asemenea, Spre adevăratul Eminescu, 2 vol., Râmnicu-Vâlcea, 2000. Problema
fusese pusă în dezbatere încă din 1972, de către dr. Ion
Nica, Eminescu. Structura somato-psihică, București,
Editura Eminescu, fără însă ecouri imediate. Abia cu
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Nicolae Georgescu, din 1994, cercetarea biografiei din
perioada 1883-1889 pune capăt convingerii călinesciene
asupra ipotezei diagnosticului de lues congenital matern
sau dobândit, specialiștii din sfera academică convenind,
în cele din urmă, asupra nevrozei bipolare. A se vedea vol.
coordonat de Eugen Simion, Maladia lui Eminescu și
maladiile imaginare ale eminescologilor, București,
Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2015. Între colaboratorii la volum, acad. Victor A. Voicu confirmă
argumentația mea mai veche asupra naturii iatrogenice a
bolii asociată cu nefastul tratament cu mercur încă de la
prima internare la sanatoriul dr. Șuțu, 28 iunie 1883 (A
contribuit intoxicația iatrogenă cu mercur la patografia
lui Eminescu?, p. 63-76). Aflat, actualmente, într-un exil
voluntar la Viena, Dan Toma Dulciu aduce foarte interesante contribuții la investigarea anilor eminescieni
întunecați, îmbinând metoda transdisciplinară cu noile cercetări asupra patologiilor nevrotice (Mihai Eminescu.
Nevropatii atipice. Aspecte de patologie informațională,
Viena, 2018). Academicianul Alexandru Surdu (vezi eseul
Hiperexactitate și perfecțiune, în Eminescu și filosofia,
Târgu Mureș, Editura „Ardealul”, 2020) lua în calcul o
mărturie a poetului din Icoană și privaz: „Și eu, eu sunt
copilul nefericitei secte/ Cuprins de-adânca sete a formelor
perfecte;”. „Boala” echivalează, în asemenea caz, cu confruntarea cu Absolutul, gând care l-a frământat și pe Petru
Creția în Testamentul unui eminescolog (București,
Editura Humanitas, 2000).
2. M. Eminescu, Opere, XV, Fragmentarium. Addenda
ediției, Editura Academiei Române, București, 1993, p.
332.
3. Despre gândirea transdisciplinară a lui Vintilă
Horia, a se vedea studiul Mihaelei Albu și al lui Dan
Anghelescu, Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către
transdisciplinaritate, Editura AIUS, Craiova, 2015, p.
122-128.
4. L.M. Arcade, L׳autre ciel chez Eminescu et
Lupașcu, „ARA Journal”, Davis, California, 1991.
5. Cea mai convingătoare a apropierii gândirii eminesciene de fizica cuantică (în manuscrise găsim valorificarea
cuvântului cuantă cu ani buni înaintea lui Max Planck, la
1900!) o găsim la profesorul de fizică Ioan Câmpan,
Eminescu, magul călător, București, Editura Sigma, 2007.
6. L.M. Arcade, op.cit.
7. Un istoric cuprinzător al eminescologiei postdecembriste este clujeanul Constantin Cubleșan.
8. Constantin Amăriuței, Dorul de veșnicie
(Ambiguitatea existențială), în „Caete de dor”, nr. 1/1951.
9. Constantin Amăriuței, Luceafărul românesc, în
„România”, NY, nr. 40/1959.
0. Ontoestetica este conceptul creat de mine, cale hermeneutică a întâlnirii dintre ontologic și estetic.
1. Constantin Amăriuței,„Zborul” liric din Luceafărul
și Domnișoara Hus, în „România”, New York, nr. 11/1970.
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12. Paralela Eminescu / Ion Barbu este continuată în
eseul Neființa lirică, publicat în „Revista Scriitorilor
Români”, nr. 10/1971.
13. Ibidem.
14. Constantin Amăriuței, Estetica stării de dor, în
„Revista Scriitorilor Români”, nr. 11/1972
15. Obtuzitatea aceasta este foarte bine explicată de
Alexandru Surdu, în Eminescu și filosofia, Târgu Mureș,
Editura„Ardealul”, 2020.
16. Vezi Eugen Simion, studiu introductiv la Mihai
Eminescu, Opere. Poezii, ediție critică, cronologie, note și
variante de Perpessicius, diferențe textuale și un comentariu asupra ediției Perpessicius de Nicolae Georgescu,
București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2013,
p. XI-XIII.
17. Anton Dumitriu, Jurnal de idei (XV), în „Tribuna”,
Cluj-Napoca, serie nouă, an. XII, nr. 270 din 1-15 decembrie 2013.
18. Cf. Pompiliu Crăciunescu, Eminescu. Paradisul
infernal și transcosmologia, ediția a II-a, prefață de
Basarab Nicolescu, col.„Eminesciana”, Iași, 2018.
19. Constantin Amăriuței revine asupra abuzului hermeneutic al lui Vulcănescu și Noica în eseul Starea absolută, în „Jurnalul literar”, serie nouă, an X, nr. 3-4, februarie 1999.
20. Într-o scrisoare, Cioran se „lăuda” cu acest „n-a
fost să fie”, care îl încânta, în viziunea lui „negaționistă”
(dar și la el, neantul este un fals neant, o stare neutră de a
fi). Nota aparține Mihaelei Albu.
21. Constantin Amăriuței, Discursul metafizic al poeziei românești, în „Jurnalul literar”, serie nouă, an. XI, nr.
1-2/2000.
22. Răspuns: aproape ca ediția princeps de Poesii datorată lui Titu Maiorescu, minus intervențiile abuzive ale
eminentului critic, semnalate, între contemporani, de
Caragiale, care deformări ale voinței auctoriale l-au determinat de poet să respingă ediția. Și nu fără temei, așa cum
a sesizat Nicolae Georgescu, încât metoda editorială maioresciană a declanșat seria lungă de ediții care s-au depărtat
de una ne varietur.
23. Petru Creția, Testamentul unui eminescolog,
Editura Humanitas, București, 1998, p. 260.
24. Olivier Clement, Trupul morții și al slavei,
București, Editura Christiana, 1996, p. 60.
25. George Remete, Cunoașterea prin tăcere, vol. III,
Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2020, p. 162-163.
26. Ibidem, p. 423.

35

Constantin BARBU
Documentul din Matrikelbuch / 22 Januar 1875
privitor la
Diploma lui Eminescu,
student la Facultatea de Filosofie,
Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Berlin

Documentul din Matrikelbuch / 22 Januar 1875 privitor la Diploma lui Eminescu, student la Facultatea de
Filosofie, Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Berlin este singurul act original care se mai află în
arhivele universității germane în care Eminescu a fost
student la Filosofie între anii 1872-1875. În martie
2015, l-am rugat pe Președintele Academiei Germane,
Acad. prof. univ. dr. DHC Günter Stock, să mă ajute în
cercetările mele privitoare la identificarea unor documente Eminescu. Grație generozității Excelenței Sale,
mulțumită admirabilei doamne dr. Vera Enke, mulțumită
inspirației doamnei dr. Aleksandra Pawliczek, Leiterin
des Universitätsarchivs, Humboldt ‒ Universität zu
Berlin, grație doamnei Marie Beuse, grație domnului dr.
Bogdan Cuza, s-a ajuns la identificarea documentului
din Matrikelbuch / 22 Januar 1875.
I. Am 27.03.2015 um 12:45 schrieb Archiv:
Sehr geehrte Frau Dr. Pawliczek,
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ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in folgender Angelegenheit weiterhelfen könnten.
Unsere Akademie hat sich in den zurückliegenden
Jahren intensiv mit ihrem Mitglied Dimitrie Cantemir
(1673-1723) beschäftigt und in diesem Zusammenhang
zahlreiche Recherchen für Prof. Barbu aus Rumänien
durchgeführt. Mitte April wird er der Akademie im
Rahmen einer kleinen Zeremonie mehrere Bände zu
Cantemir und Eminescu überreichen. Im Vorfeld dieses
Ereignisses hat er uns nun gebeten, ihm bei einer weiteren Recherche behilflich zu sein. Es handelt sich um
Mihai Eminescu, der auch an der Königlichen
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin studiert hat.
Prof. Barbu hat uns eine Kopie aus dem AnmeldungsBuch (s. Anhang) zur Verfügung gestellt, die belegt,
dass sich Eminescu am 18. Dezember 1872 an der philosophischen Fakultät eingeschrieben hat.
Nach telefonischer Auskunft von Dr. Bogdan Cuza,
der Prof. Barbu bei seinen Forschungen unterstützt, ist
Eminescu zu dieser Zeit bereits im Besitz eines Diploms
aus seiner Heimat gewesen. Prof. Barbu hat nun die
Hoffnung, dass er dieses Diplom eingereicht hat, um an
der Friedrich-Wilhelms-Universität studieren zu können. Findet sich ein solches Diplom in Ihren Beständen?
Prof. Barbu wäre darüber hinaus glücklich, wenn sich in
Ihrem Archiv noch weitere archivalische Quellen zu
Eminescu finden ließen.
Ich hoffe sehr, dass sich der Rechercheaufwand in
Grenzen hält und würde mich freuen, wenn wir uns in
der nächsten Zeit auch persönlich kennenlernen. In der
Vergangenheit gab es aufgrund der vielen
Berührungspunkte zwischen unseren Archiven stets
eine gute Zusammenarbeit, die ich gern fortsetzen
möchte.
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank für Ihre
Bemühungen Ihre
Vera Enke
II. Betreff: Re: Mihai Eminescu
Datum: Tue, 07 Apr 2015 14:49:14 +0200
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Von: Aleksandra Pawliczek
Sehr geehrte Frau Enke,
leider habe ich keine gute Nachricht bezüglich
Mihai Eminescu. Sein Name ist im Martikelbuch des
64. Rektorats mit dem Vermerk enthalten, dass er am
22. Januar 1875 aus der Studentenliste gelöscht wurde,
da er aber kein Abgangszeugnis beantragt hat, ist mehr
zu ihm bei uns nicht überliefert.
Nach Auskunft von Frau Seemel, die hier im Archiv
für die Bestände der Phil.Fak. zuständig ist und eine
langjährige Erfahrung und sehr gute Kenntnis der
Bestände vorweisen kann, ist über Eminescu im Archiv
der HUB insgesamt nichts weiter überliefert.
Ich bedaure sehr, dass ich Ihnen keine andere
Auskunft geben kann.
Mit besten Grüßen
Aleksandra Pawliczek
Leiterin des Universitätsarchivs
III. Gesendet: 7 aprilie 2015 16:13
An: Bogdan Cuza
Betreff: Fwd: Re: Mihai Eminescu
Lieber Herr Dr. Cuza,
ich habe heute Mittag Frau Dr. Pawliczek endlich
telefonisch erreicht, die mir eine schnelle Erledigung
meines Anliegens zusagte. Wie Sie der beiliegenden
Antwort entnehmen können, waren die Recherchen im
Archiv der Humboldt-Universität leider nicht erfolgreich.
Mit freundlichen Grüßen
Vera Enke
IV. Von: Marie Beuse
Gesendet: 19 iunie 2015 13:03
Betreff: Scan aus Matrikelbuch 64. Rektorat
Sehr geehrter Herr Dr. Bogdan Cuza,
im Anhang sende ich Ihnen einen Scan aus dem
Matrikelbuch des 64.
Rektorat, Mihai Eminescu hat die Nummer 584.
Veröffentlichungen sind nur mit vorheriger
Genehmigung gestattet.
Falls sich noch Fragen ergeben, können Sie sich
gern wieder an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen.
A. Marie Beuse

Eichborndamm 113
13403 Berlin
Leiterin des Archivs:
Dr. Aleksandra Pawliczek
Pentru transcrierea și interpretarea oficială a
Universității Humboldt din Berlin am apelat la prietenia
domnului dr. Bogdan Cuza și a domnului dr. Ion
Marcea.
Doamnei Sabrina Rübisch îi rămânem extrem de
îndatorați.
Tuturor, mulțumiri seculare.
Grație domnului doctor Ion Marcea și unor
personalități importante ale Universității Humboldt din
Berlin: Antje Kreienbring, Hofer, Sabina Rübisch, am
reușit după aproape șapte ani să avem transcrierea oficială de pe Matrikelbuch (textul german plus traducerea
sa) și permisiunea Arhivelor Universității de a publica
documentul în facsimil color (corespondența complete
o publicăm în cartea Documentul din Matrikelbuch / 22
Januar 1875 privitor la Diploma lui Eminescu, student
la Facultatea de Filosofie, Königlichen FriedrichWilhelms-Universität zu Berlin, Editura Revers, 2021).
Pentru mine era importantă transcrierea oficială (și
interpretarea cuvântului german gelöscht, urmat de
enigmaticul Studienwechsel).
Așadar, Matricola lui Eminescu are următoarele
șapte rubrici:
1. 584 (numărul de intrare 584)
2. „Vor- und Zunamen der Studierenden” : Michael
Eminescu („Nume și prenume“ Michael Eminescu)
3. „Geburtsort und vaterländische Provinz”:
Bottuschan, Rumänien (Locul nașterii și provincia
patriarhală: Bottuschan, România)
4. „Studium”: phil. (Studiul: filosofie).
5. „Beruf Eltern”: Gutsbesitzer (Profesia Părinților:
proprietari de pământ)
6. „ob und von welcher Universität sie gekommen
sindö: Berlin (dacă și de la ce universitate vine: Berlin)
7. „Abgang”: gelöscht 22.1.1875 Studienwechsel
(Plecare: „șters“ 22.01.75 Schimbare de studiu)“
Acum, putem cita oficial sursa Matricolei lui
Eminescu:
HU UA, Rektor und Senat 1810-1945,
Matrikelbuch des 55.-65. Rektorates der FriedrichWilhelms-Universität zu Berlin, Eintrag Nr. 584. des
64. Rektorates

Studentische Mitarbeiterin
Universitätsarchiv
Humboldt-Universität Berlin
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A FI
POPORUL LUI EMINESCU...
Visarion ALEXA
Suflarea de foc a lui Eminescu a mărturisit-o cu
evlavie și adâncime N. Steinhardt: „Îl iubesc pe
Eminescu. Ziua de 15 ianuarie e pentru mine o zi sfântă, nu uit, când sunt la București, să depun și eu o floare la statuia din fața Ateneului, opera sculptorului Gh.
Anghel. [...] Am învățat și predat euforic – multe poezii eminesciene la Jilava, Gherla și Dej. [...]
Cu ce drept îl iubesc pe Eminescu? Fără niciun
drept. Prin declarație unilaterală de voință, pentru că
oricine are dreptul să iubească, oricât de nevolnic și
nedreptățit este. Pentru că, după cum spun englezii, o
pisică poate privi un rege. Tot astfel, fără nicio justificare, iubesc în mod arbitrat și total poporul român și
„fenomenul românesc.”
Și apoi Eminescu, prin fermitatea și curăția caracterului, îmi este sprijin de nădejde în credința că
poporului român îi este menit a se împărtăși în cultură
și în viața spirituală de o soartă cu mult deasupra
mediocrității, acea binecunoscută soartă în care au
crezut Hajdeu, Pârvan, Blaga, Mircea Eliade și
Constantin Noica. Cât de fericit sunt că am prilejul
să-mi mărturisesc dragostea pentru Eminescu și fenomenul românesc!”
Lucian Blaga, cu fericita formulă a ideii Eminescu
a dat încununarea cea mai înaltă, ca o confirmare fără
putință de tăgadă a predominanței eminesciene în cultura și creația românească.
Inegalabila altitudine la care se află poetul național
derivă nu dintr-o simplă calitate a spiritului său, ci
dintr-un raport constant în care se află cu neamul său
și care-l face călăuză magică a spiritului național. Și
pentru stabilirea acestei tainice revelații, care-l leagă
pe un artist-gânditor de o nație sunt necesare condiții
speciale, a căror îndeplinire cere – ne spune Zoe
Dumitrescu-Bușulenga – ca în basme o potrivire
unică, ce face ca alesul să apară odată la nu se știe
câte secole în istoria unui popor. Cea dintâi dintre
condiții constă în convergența tipului de inteligență și
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cultură al creatorului cu cea a națiunii căreia îi
aparține, în adecvarea lui la totalitatea aspirațiilor și
răspunsurilor la întrebările unei istorii, în intuirea
comună a unei misiuni specifice a poporului respectiv
la concertul universal. Când Titu Maiorescu definea
geniul poetic eminescian, „care pentru noi este și va
rămânea cea mai înaltă încorporare a inteligenței
române”, el fixa un adevăr etern, o judecată de valoare
definitivă asupra relației pe care o menționa Zoe
Dumitrescu-Bușulenga. Intuiția lui Maiorescu aplicată
poetului, descoperă în primul rând această condiție a
întruchipării geniului național. Mai târziu, Nicolae
Iorga, în viziunea sa sintetică asupra istoriei și culturii
românești a înțeles, cu entuziasm, uimire și mândrie,
felul în care inegalabilul focar al sufletului eminescian
a strâns într-o irepetabilă acumulare puterea întreagă
de radiație a unui neam și l-a văzut ca „expresia integrală a sufletului românesc”. Și toate generațiile de
erudiți l-au văzut în această îmbrățișare de nedespărțit
între geniul individual și geniul național, până la
Constantin Noica, a cărui carte poartă în titlu chiar
sensul plenitudinii unei reprezentări: „omul deplin al
culturii românești”.
Cea de-a doua condiție de îndeplinit pentru un poet
național este asimilarea, asumarea limbii, a instrumentului de expresie. Descoperirea valorii numenale a
cuvântului ca logos, datoria de a readapta limba la o
etapă istorică, păstrând-o în același timp ca valoare
permanentă și unitară, precum și înțelegerea limbii
unui popor nu ca a unei simple convenții pe care o
stăpânești cu ușurință, ci ca pe o expresie superioară a
unui spirit căruia i te supui, dau perspectivă poetului în
relațiile lui cu limba națională. De aceea știm că, printre poeții naționali, Eminescu ocupă un loc proeminent. La El activitățile intelectului și ale fanteziei creatoare se întrepătrund neîncetat într-un chip care face
foarte dificile disocierile, și această istorie națională
pătrunde în poet dincolo de simpla înșiruire de fapte
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ale unei cronologii particulare și depășind condițiile
unui contingent de domnii ale aleatoriului, intră în
zona mitului. În ordinea umanului, a conștiinței, gânditorii și poeții întrupează în primul rând articulațiile
timpului național. Ei sunt cei care se împotrivesc
celuilalt timp, inconsistent, înșelător, în care se
desfășoară suferințele fără capăt. Purtând în cel mai
înalt grad conștiința continuității lor le este dat totuși
să suporte șocurile cele mai înalte, să asiste la
priveliștea nefericirilor poporului român. De aici legătura dintre istoria națională și drama istorică în
concepția eminesciană. Cel care crede în virtuțile timpului creșterii organice a poporului român se hrănește
din mituri și arhetipuri și se salvează prin desăvârșirea,
ca de ritual, a gesturilor arhetipale consacrate, considerându-se urmaș predestinat de o misiune cu cauze
profunde-ascunse în miturile genezei. Astfel se leagă
istoria de cultură și spirit și se configurează
semnificații superioare legate într-o succesiune firească de intuiția clar-văzătoare a geniului. De aceea, însetat de origini în toate întrebările de existență și de gândire pe care și le punea, Eminescu a întrezărit profunzimi nebănuite de sens în însuși destinul dramatic al
țării și neamului asupra căruia s-a oprit întotdeauna cu
adâncă smerenie. Dacă este incontestabil faptul că la
toți artiștii adevărați legătura dintre individ și comunitatea națională se dovedește a fi tărie și destin, nu-i
mai puțin adevărat că această legătură se manifestă în
foarte diferite stadii de intensitate, de coerență și de
prezență detectabilă. Coincidența perfectă între artist
și neam nu este un fenomen frecvent, ci este un dat
excepțional care fixează amplitudini celeste de transfigurare. De aceea fenomenul Eminescu este un dar de
esență cu care a fost botezat poporul român. La
tonalitățile cele mai diverse pe toate palierele gândurilor, imaginilor și afectelor trăirea româno-eminesciană
se vădește indisolubilă până la nivelul nuanțelor și
detaliilor. Liniile melodice ale imaginilor dintre cele
două ființe – structuri se suprapun fără greșeală,
rezonanța e maximă, subtilitățile se armonizează după
structura celor mai misterioase alcătuiri, așa cum există ele în nucleul unui atom. Poetul și neamul par a fi
două ipostaze, două fețe ale aceleiași identități.
Aceasta este trăsătura originală a fenomenului
Eminescu valabilă dintotdeauna și pentru totdeauna.
Simbioza dintre Eminescu și poporul român nu se
exprimă totuși printr-o perfectă suprapunere a spiritului național multiform cu diversele fațete ale structurii
poetului. Acesta are opțiuni politice, orientări filosofice și aptitudini pragmatice caracteristice ființei sale
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individuale care nu reflectă obligatoriu, aidoma unui
inventar, toate datele spiritului național. Analogia are
loc în plan global și la un nivel de adâncime unde nu
sunt implicate diferențele specifice în forța lucrurilor
inerente oricărei construcții individuale. Identice sunt
sufletul, simțul orientării, discernământul, ritmul vital,
tonalitatea fundamentală. Spiritul național este de altfel o noțiune greu de precizat și poate că mai limpede
decât orice altceva, acesta e vădit și susținut conceptual de poeți și gânditori, ființe ondulatorii.
În spațiul mioritic, Lucian Blaga explora și descria
matricea stilistică a poetului ca structură orizontică,
ondulată, ritmată interior, ca o alternanță de suișuri și
coborâșuri într-o tipică legănare, exprimând desăvârșit
determinantele stilistice descoperite în stratul duhului
nostru popular în matricea stilistică românească. Și
făcea prețioasa observație care privește elementul fundamental simbolizând tipul de imaginație eminescian,
materia prin excelență pe care a lucrat adânca reverie
poetică a artistului...
Relațiile dintre Poet și Națiune i se par lui Nicolae
Steinhardt asemănătoare celor dintre sacru și profan în
viziunea lui Mircea Eliade...
Cunoașterea unui poet ține de alte zodii și presupune alte periple, călătorii în țări de negură și
incandescență; e sinteză de destăinuire a unei
personalități, a unei opere în deplina ei tainică și cumplită complexitate, e aventură și îndrăgostire neiertătoare... altfel spus, e căutarea zonei ascunse a ființei, a
unicității... De la operă la ființă și invers, iată singura
cale corectă și revelatoare între cele două relații de stăpânire și supunere prin care se atinge prin cuprindere,
necuprinsul.
Greu este a spune sau a scrie despre Eminescu ceea
ce însăși arta sa inserează ca mister a unei cunoașteri
de nepătruns. Această cunoaștere este arta autentică și
sacră care creează intensități emotive și, cum spunea
Borges – stări de beatitudine. Poate un corolar al
transmutării poetice eminesciene a fost modificarea
sensibilității naționale remarcată de o nouă metodă critică prin care la el „s-au interferat ca în oglinzi tezaurul românesc, deja metafizic în sine, cu marile culturi
străine susținute de formația filosofică a poetului”. Sau unit astfel puritatea și sensibilitatea profundă a
autohtonului cu rafinamentul celei mai subtile
creativități apusene. René Char spunea: „Să fii poet
înseamnă să poftești o neliniște a cărei consumare,
printre vârtejurile, totalitățile lucrurilor existente și
presimțite, provoacă în momentul dării lor în pârg feri-
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cirea”. Poetul, se mai spune în același sens, nu
mânuiește cuvinte, el exploră potențialitățile afective
și descriptive ale limbajului pentru a vedea și a-i
învăța și pe alții să vadă lumea așa cum o vede el.
Poezia rămâne desigur universul în care poetul exprimă adevărurile sale cele mai adânci despre structura
lumii și propria sa structură, hrănite de imaginația
creatoare. Răzvrătitul social, geniul, gânditorul, artistul, magul, cei a căror conștiințe despre imperfecțiunea
lumii din jur sunt acute, se consideră pe sine drept
„îngeri căzuți” și astfel pot trimite semnale spre o nouă
înțelegere a înțelesurilor lumii pornind de aici, de jos
și până în sferele cosmice. De aceea între critici, Titu
Maiorescu, singur, a avut revelația insolitului ca un
semn al geniului și a înțeles înălțimea cerului eminescian, judecând câteva niveluri ale operei după canoanele drepte și nobile, deși ușor desuete astăzi ale unei
critici clasice.
Opera eminesciană, încet pe cer se suie, își continuă drumul căpătând parcă atribute, mereu altele, în
configurații istorice schimbate. O notorietate crescândă a însoțit-o, o acceptare aproape unanimă chiar din
partea acelora a căror înțelegere nu are deschiderile
necesare unei comunicări depline. Creația lui
Eminescu a fixat reperele demnității și spiritualității,
dar și impulsul spre ceea ce Octavian Goga scria întrun articol din 1928: „Dacă ar fi să se caute totuși pe
lângă zbuciumul nostru personal și un patron comun,
a cărui aureolă să ne fi unit pe toți în aceeași tabără,
atunci acesta e, desigur, Eminescu, în a cărui religie
artistică și ideologie națională am crescut.”
Timbrul marii poezii, acela al vocii venind de departe, din străfunduri, și percepute numai cu auzul interior,
revelând semnificații tot mai adânci pe măsura trecerii
timpului este moștenirea spirituală eminesciană.
Cred că cea mai înaltă și mai durabilă etapă din
evoluția creației eminesciene este cea a tainicei, strălucitoarei senectuți, în care își dezvăluie esențele,
operă ce luminează întregul cer românesc arătând
conjuncția sa cu marile genii universale. Un uriaș sistem de conotații care îmbrățișează viața omului și a
cosmosului în imagini arhetipale de valoare universală
și în sonuri care dau limbii române vocația expresivă a
limbilor sacre, opera eminesciană devine altar de sinteze care o înlănțuie în marea constelație a istoriei culturii universale. Știm și descoperim legăturile cu procesul nostru de devenire istorică pe care-l justifică în
spirit, având astfel locul de frunte în peisajul culturii și
creației românești a unei creații reprezentative în cel
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mai bogat și expresiv chip pentru creativitatea
națională.
Dar trebuie să menționăm că, mai mult ca oricând,
impactul unei capodopere poate crește sau scădea
după calitatea receptorilor, după capacitatea lor de a
primi adâncul ei mesaj, care rămâne veșnic egal cu
sine. Așa încât strădania de a înălța până la acea amplitudine înstelată a depărtărilor ne incumbă nouă celor
de aici, de acum, să găsim mijloacele cele mai potrivite în spirit și atitudine pentru dialogul esențial prin
sens cu poetul Eminescu. Aceasta este una din
condițiile permanenței valorilor naționale pe care un
popor trebuie să le slujească și să le cultive pentru ca
ele să-l ocrotească și să-l lumineze în construirea unui
destin demn prin adevăr și frumusețe. Și Eminescu trebuie, astăzi mai mult ca oricând, să fie semn al
permanenței, duratei și identității noastre în cultură,
pildă prin excelență a angajării totale a unui poet în
destinul poporului, în tradițiile, suferințele, luptele și
izbânzile acestuia, în direcțiile devenirii sale istorice.
„Mulți români nu știu încă să aibă curajul unei culturi proprii, deși realitatea arată oricui are ochi și pricepere bună că societatea noastră a fost doar în stare să
fructifice cu puteri proprii ceea ce fatal a trebuit să
împrumute... Ar fi fost și un caz bizar de inferioritate
să nu fi putut realiza această emancipare și această
rodnicie proprie a noastră, chiar în vremea scurtă de
când a început occidentalizarea și modernizarea
societății românești. Noi aici avem a constata deocamdată numai atât: tocmai fiindcă există, robustă și plină
de făgăduinți, o cultură românească, și îndeosebi o
cultură literară românească...” – Paul Zarifopol.
„Năzuința noastră către măreție este singura
măreție la care ne este îngăduit să năzuim” – Titu
Maiorescu.
Poate e timpul, al treisprezecelea ceas, să ne gândim că satisfacția ipocrită a uimirii noastre în fața
degradării și mistificării nu mai poate fi bâlciul zădărniciei, spectacolul – mascaradă, bufonadă a derizoriului înălțat la rang statal..., ci un necruțător de viril
coșmar al conștiințelor... ”Nimeni nu este mai înclinat
de a confunda țara cu sine însuși decât un partid” –
Mihai Eminescu
Mai suntem oare poporul lui Eminescu, cel culegător de bucurii spirituale, de înălțări spre idealuri în
organicitatea ființării noastre destinale?
A fi poporul lui Eminescu – iată nobila chemare pe
care opera Poetului o ține trează, încă trează în noi...
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Mircea PLATON
Ioan Popescu (1830-1901), dascăl ardelean la
Bârlad, a fost unul dintre uriașii care au pus început
bun școlii publice a românilor. După ce a luptat cu
Avram Iancu pentru libertatea românilor ardeleni, a
trecut Carpații în Bucovina și apoi s-a stabilit în
Moldova, la Bârlad, unde a luptat pentru libertatea,
unitatea și independența românilor din Principate și,
mai apoi, din Regat. A fost o figură eroică a neamului
românesc.
Acum, la sărbătorirea a 150 de ani de la fondarea
Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad, se
cade să ne amintim și să clarificăm care anume a fost
sensul activității lui Ioan Popescu. Înțelegând sensul
activității lui, vom înțelege și natura preocupărilor
lui, modurile variate și organic solidare în care concepea el miza unui sistem național de educație având
la bază învățământul, adică practica școlară a
cunoașterii. Pentru că educație bazată pe ignoranță și
amnezie nu există.
Ideea care apare din mai toate luările lui de
poziție referitoare la educație este aceea că școala trebuie să educe „buni Români”. Sigur, ei trebuie să fie
și buni cetățeni, gospodari, tați de familie, după cum
și fetele au a fi educate pentru a deveni „bune
Române, bune Creștine, bune Econome, bune mame
și bune Cetățene”1.
Școala trebuie să pregătească buni români.
Popescu nu spune nicăieri că școala trebuie să „cultive excelența” sau „starea de bine” sau să
condiționeze elevii pentru adaptarea la „megatrendurile pieței globale a muncii”. El spune că, în primul
rând, școala trebuie să educe buni români. Formula
poate părea desuetă astăzi, dar are un tâlc profund; și
anume, acela că școala trebuie să educe românii pentru a locui România. Școala nu are a cultiva calități
deteritorializate: „excelența” e migrantă, de nicăieri.
Școala are a cultiva buni români, adică oameni care
să locuiască România. Și, pentru a o locui, trebuie să
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aibă un număr de virtuți și calități. Dacă ești ignorant
sau stupid îți pierzi țara. Nu o mai locuiești, ești
înlocuit.
Iată cum ne avertiza Popescu asupra legăturii care
există între capacitatea de a locui în propria țară, de a
fi stăpân la tine acasă, și cultivarea acuității intelectuale și a tăriei morale. Într-o epocă în care orizonturile s-au lărgit, e nevoie de mare capacitate
intelectuală pentru a reuși să faci față concurenței:
„Mai este la prima linie şi aceea că trăim întrʼun
secul în care sʼau întocmit și se întocmesc pe fiecare
zi relațiuni nemijlocite între noi Românii și alte
popoare, și la care necesitățile de tot felul și
deprinderile au ajuns pe o așa scară încât neputând
nimine trăi fără a lucra, și a lucra nu atât cu puterile
corpului, pe cât cu calcule rezultate din instrucțiune,
au ajuns prin munca, industria şi comerțul lor a
domni peste popoarele neluminate. Noi rămânând în
starea primitivă în care ne-a lăsat sau aruncat o
soartă vitregă, suntem expuși a ajunge șierbii şi uneltele altor limbe, care împinse de necesitate şi ajutate
de lumina şi persistența cu care ne întrec cu totul;
înarmați și cu o creștere socială şi politică dirigeată
cu scop bine determinat, sunt gata a ne copleși, a
face să fim străini în țara noastră, ca să nu zicem, a
face să dispărem dintre popoare, ca întunericul
înaintea luminei. Față cu aceste, suntem chemați de
o imperativă datorie națională a ne sili să punem pe
tot Românul în posițiune să aibă o profesiune, să
cunoască o artă sau măestrie, căci numai astfel vom
putea scăpa a înlocui comerțul şi industria străină, în
cea mai mare parte, cu comerțul şi industria
națională. Dar, deosebit de aceste, chiar este o
condițiune a culturei și civilizaţiunei naționale, ca tot
Românul să viețuiască în nelipsă, şi cât se poate mai
bine. Însă spre a putea pune pe fiecare Român în
atare pozițiune, este nedispensabil instrucțiunea, este
a începe negreșit cu școala”2.
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Școala românească are
așadar a cultiva cu precădere
virtuțile care fac posibilă perpetuarea românilor în țara lor.
Aceasta este misia ei. Cu alte
cuvinte, școala are a cultiva
virtuțile care fac posibilă
locuirea României de către
români. Școala este ea însăși un
rod al civilizației, adică al unei
societăți sedentare, nu nomade,
și care a ajuns la un anumit grad
de diviziunea socială a muncii,
adică de specializare. Ca atare,
școala trebuie să cultive virtuțile
care fac posibilă perpetuarea
vieții stabile, nu a vieții
migrante. Școala trebuie să ajute
la dăinuirea țării. Educația trebuie să fie pentru locuire, nu pentru înlocuire, adică
să dea elevilor cetățeni ai țării acea conștiință
națională, acel sentiment de stăpânire de sine și de
locul lor în lume care să le permită, ca adulți, să
trăiască liniștiți, virtuoși și îmbelșugați în țara lor. În
România, în cazul școlii românești.
Educația care se face astăzi în școala românească
reformată structural și sistemic în acord cu principiile
impuse de organisme internaționale nu este una a
locuirii, ci a înlocuirii: produce criză de conștiință
națională, de competență, de libertate, de politețe.
Prin urmare, văduviți de rost național, de modalități
de a-și câștiga existența la ei acasă și de posibilitatea
de a conviețui civilizat cu românii lor, românii
emigrează și sunt înlocuiți, în România, de forță de
muncă imigrantă.
Și asta pentru că educația nu se mai face în spiritul lui Ioan Popescu, pentru locuire, ci în spiritul
experimental progresist, al înlocuirii. La o conferință
dedicată istoriei pedagogiei, dintr-un lung șir de
intervenții ale reprezentanților facultăților de „științe
ale educației” din universitățile românești, am reținut
cu ajutorul aparatului de fotografiat câteva „slaiduri”
conținând fraze cheie cu care toată lumea bună a
științelor educației e de acord. Iată frazele, enunțate
clar și răspicat și sprijinite de contraforții PP-ului
țâșnind cu viteza luminii, din proiector, pe ecran: „Ce
reprezintă curriculumul inovativ? Cât de des vorbim
despre... sau cât de des ne asumăm curajul de a fi
inovativi? Educația se reinventează pentru a
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răspunde megatendințelor care
modelează viitorul societăților
noastre și pentru a educa
cursanții în direcția adaptării
la schimbările anticipate în
viitor. Majoritatea oamenilor
asociază inovația cu tehnologia
(informației și comunicării),
aceasta fiind forma cea mai
vizibilă într-o lume din ce în ce
mai digitalizată. Inovația în
practicile educaționale este
legată de tehnologie, inovație
în ceea ce privește disponibilitatea utilizării computerelor și
a TIC în activitatea școlară a
elevilor”. Prin urmare, „utilizarea
noilor
tehnologii
educaționale (NET) este legată
de reformă la scară largă, care remodelează în
întregime curricula existentă”.
Comparați gândemele Expertului Anonim de mai
sus cu dezideratul exprimat de Ioan Popescu la 1876,
vorbind despre scopurile înființării în 1867, la
Bârlad, a Secțiunii Tutova a Societății pentru
Învățătura Poporului Român: „Scopul principal al
acestei Societăți fiind a conlucra la desvoltarea
educaţiunei naționale şi, spre a ajunge la aceasta, a
propaga prin toate mediele putincioase învățătura
între Români, așa ca să ajungă a nu mai fi Român
fără să știe a citi și scrie, Comitetul Secțiunei de
Tutova a crezut a nu putea întrebuința activitatea sa
mai nemerit și mai bine de cât de a lucra înainte de
toate la ajungerea primului mediu, de a luminà pre
Români la cunoașterea datoriilor și drepturilor lor,
apoi a-i face accesibili la orice profesiune la care
sʼar simți chemați de interesul şi talentul lor, a le da
înainte de orice alta pânea vieții sufletești ca ființe
cugetătoare, a le da cheia perfecţionărei omenești
care se capătă numai prin educațiune şi învățătura
de carte, a li da Școala”3.
Sesizați diferența? Curriculumul inovativ al
Expertului Anonim fezandează preventiv elevii în
acord cu megatendințele anticipate în viitor. Adică
este un mod de a-i răpi omului în formare libertatea
în numele „schimbărilor anticipate” de experți în
viitor. E un mod de a închide omul în cușca
așteptărilor altora, ale corporațiilor, ale complexului
militaro-industrial, ale oricui are capitalul și infrasCONVORBIRI LITERARE

tructura necesare pentru a dicta ce e viitorul. Acest tip
de învățământ este, de fapt, echivalentul unei
mutilări. Deși vorbește de „creativitate”, el vizează
doar antrenarea flexibilității și abilităților de contorsionist care îți permit să te înghesui în cușca pe care
ți-o pregătește cineva „de sus”. Educația de acest fel
nu te face stăpân al propriei vieți, ci te dresează să fii
un sclav infinit suferitor și adaptabil.
Ideea lui Ioan Popescu, și a pedagogilor școlii clasice, este că școala îi luminează pe români/oameni
asupra datoriilor și drepturilor lor și apoi îi face
„accesibili la orice profesiune la care sʼar simți
chemați de interesul şi talentul lor, a le da înainte de
orice alta pânea vieții sufleteşti ca ființe cugetătoare,
a le da cheia perfecţionărei omeneşti care se capătă
numai prin educaţiune şi învățătura de carte”. Școala,
în această accepțiune, este una care încurajează manifestarea potențialului uman, descătușează puterile
creatoare ale omului. Îl statornicește pe om în drepturi și datorii – de cetățean și de om – și apoi îl cultivă
pentru a-l lăsa să-și manifeste talentele sau virtuțile
proprii, este un mod de a actualiza, de a scoate la
lumină tot ce e bun în om. Cât de modern, în sensul
de „liberal” și de „expansiv”, este acest mod de a
înțelege școala, și cât de meschin, restrictiv și sufocant este modul avansat de Expertul Anonim, care nu
își propune să lase omul să își manifeste talentele sau
înclinările sau potențialul, ci își propune să-l
strunjească și micșoreze în conformitate cu ceea ce
crede el că cred experții că vor avea nevoie
corporațiile în viitor. E crimă educațională pe bază de
ghicit în glob de cristal. Dacă e incompetență. Dacă
nu e incompetență, e încercarea deliberată de a face
din sistemul de educație un simplu mecanism de
îndoctrinare, complet divorțat de nevoile ființei
umane și complet inamic libertății de gândire care e
condiția libertății de acțiune și demnității.
Oricum, diferența e clară: școala clasică e pentru
libertate, școala experimentală digitală e pentru
sclavie față de megatrenduri, impune o diminuare a
omului.
Libertatea era sprijinită pe elevarea sufletească,
nu pe „starea de bine” sau pe „discursuri
motivaționale”. Iată ce spunea Popescu: „Pârghia
cea mai puternică, care înalță pe om sufletește, este
credința noastră tare și statornică în Dumnezeu; deci
să ne silim a ne face plăcuți lui Dumnezeu, prin fapte
bune; să ne fie milă de Românii noştri; să fim întotdeauna sinceri, cinstiți și să mărturisim adevărul”4.
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Din școala clasică a lui Ioan Popescu au ieșit oameni
educați în spiritul solidarității naționale – „să ne fie
milă de Românii noștri”. Din școala reformată auzim
doar de la elevi atât de excelenți încât vor să plece,
să-și mute „excelența” departe de „proștii de
români”.
Care e profilul absolventului școlilor conduse de
Ioan Popescu este ușor de aflat și pune pe gânduri în
privința rezultatelor școlii reformate de astăzi. Iată ce
declara profesorul universitar Petru Rășcanu despre
școala de la 1855, în condiții de apostolat, de penurie
de cărți, hărți și alte materiale didactice:,,Cu asemenea mijloace de lucru, și încărcat și cu două clase, îi
trebuia lui Popescu multă știință și multa dibăcie
pedagogică, pentru a răspunde grelei sale
însărcinări. Și el a răspuns pe deplin. Nu se știa în
școala dela Bârlad ce va să zică a fi repetent. Toți
erau buni; era gradație numai între cei buni. Nu se
afla ca un școlar să fie izgonit din școală. Școala era
făcută ca să învețe pe copii carte; prin urmare, nu
era o scuză pentru dascăl că unii erau mai puțin
înzestrați dela natură. Erau și copii nărăviți; dar tocmai de aceia era școala ca să le scoată năravurile
rele și să-i facă buni. «Lʼam adus la școală, d-le profesor, zicea părintele, e al d-tale deacum. Mie să-mi
dai numai pelea și ciolanele. Și Popescu lua copilul,
și în patru ani îl da părintelui și societății: cu oarecare știință de carte, vorbind frumos, mintos și cu
bună rânduială, și cu mintea deschisă a înțelege
multe lucruri mai presus decât vrâsta lor”5.
Educația pentru locuire, făcută în spiritul
solidarității („cu milă”) românești, era una care rezolva nu doar problema culturii generale sau speciale, a
meseriilor și a vocațiilor artistice sau intelectuale, ci
și, mai presus de orice, problema modului în care
putem trăi cu toții, civilizat, îmbelșugat, în România.
Nu era o țară „ca afară”, ci una ca înăuntrul sufletelor
românești frumos, cinstit și înalt ridicate spre cer. Era
țara oamenilor conștienți că „pe aici nu se trece”. Aici
locuiește cineva. Românii sunt acasă.
Note:
1. Iacov Antonovici, Un dascăl ardelean la Bârlad:
Ioan Popescu (Huși: Atelierele Zanet Corlățeanu, 1928), p.
70.
2. Antonovici, Un dascăl ardelean, p. 17.
3. Antonovici, Un dascăl ardelean, pp. 53-54.
4. Antonovici, Un dascăl ardelean, p. 376.
5. Antonovici, Un dascăl ardelean, p. 352.
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Mircea A. DIACONU
Putem vorbi de o lecție Perpessicius, alta decât
aceea pe care o presupune devoțiunea sa, de cercetător și anahoret, pe lângă manuscrisele eminesciene?
Există o altfel de lecție, un mesaj pe care scrisul său,
poate existența sa să-l presupună și să ne fie necunoscut? Nu-i vorbă, Perpessicius însuși este un necunoscut, căci a ajuns repede o instituție, cu tot ceea ce presupune acest lucru. De fapt, poate că titlul acesta este
nepotrivit, cu atât mai mult cu cât, după ce am citit
cam tot ce îmi propusesem să citesc, după ce am sistematizat cât de cât lucrurile etc., altele erau țintele
vizate. Căci, cumva din interior, aș fi vrut să reconstitui personalitatea lui Perpessicius, prilej de a pătrunde în obiectul explorărilor sale și deopotrivă de a
reconstitui astfel, din frânturi, un interbelic a cărui
reprezentare globală pare să nu mai rețină azi nimic
din imaginea pe care o descoperim la Perpessicius. În
ultima clipă însă am avut sentimentul că, mai importantă decât toate aceste ținte, decurgând din acestea
chiar, este ceva ce aș putea numi lecția lui
Perpessicius. Și, dincolo de toate acestea, aș fi vrut să
repun în circulație temperatura și sonoritatea aparte a
frazei lui Perpessicius, frumusețea dureroasă a ideilor
lui.
Ce-i drept, nici nu aveam încă un titlu potrivit
pentru prima dintre problemele care păreau să se configureze, căci aș fi vrut să găsesc sintagma prin care
să trimit la clasicul și deopotrivă la orientalul
Perpessicius. „O, viciu de clasicitate, emfază de alexandrin rătăcit pe malurile Dâmboviței! Când oare
vei înțelege, biet descendent din Eneas, că Didona
adăpostită de furtună sub bolta de piatră a peșterii
așteaptă imnul propriei sale frumuseți?”
(Perpessicius 1940: 43), spune el la un moment dat.
Dar orientalul? Da, „orientalul din mine se compensa” (Perpessicius 1940: 6), mărturisește cu altă ocazie, spunând că a avut întotdeauna „o mare slăbiciune” pentru lucrurile dispărute, rămase pe retina amin44

tirii, precum tramcarele din București ale lui Toma
Blându. Dar cum să pui alături „viciul de clasicitate”,
de care Perpessicius ar vrea să se debaraseze, afundându-se însă și mai mult în el, și „orientalul” fascinat de amintiri și periferii, refugiat în contemplație?
O ezitare între cultura devenită natură și natura pe
care și-o redescoperă cu fascinație?! De altfel, reperele acestea nici nu sunt suficiente pentru a-l defini pe
Perpessicius, căci, finalmente, dorința lui ascunsă era
să fie om de acțiune.
În paranteză fie zis, textul în care Perpessicius
vorbește despre „viciul de clasicitate” e un imn închinat Yvòriei, a cărei poveste, cu tot ce are ea terifiant,
nu are rost s-o comentăm aici. E secreta lui poveste
de dragoste, atât de secretă încât, după cea tânăra
iubită, aflând că Perpessicius e căsătorit, se incendiază într-un cavou și moare în chinuri, o știe toată
lumea din București. Să revenim, însă. „Ne-am
așezat pe un colț de lespede caldă și-am așteptat”,
spune Perpessicius, după ce invocase chipul irizat de
transparențe și poate încă inaccesibil al tinerei iubite
care trebuia sedusă: „Seara începuse să se ivească de
sub viziera coifului tău de mătase. În pupilele boltite
ca două mici grote de marmură neagră, nisipul de aur,
presărat de jur-împrejur, lumina cu reflexe de minereu felin. Obrajii tăi împrumutaseră plușul petalelor
și vorbele, căzute în adâncuri de ape liniștite, se stinseră” (Perpessicius 1940: 40). Natură, Yvòria avea să
fie sedusă de cultura considerată, finalmente, o
inadecvare (vom vedea imediat de ce) – și
Perpessicius face incursiuni prin mitologie într-un fel
de fascinație livrescă a iubirii. Nu întâmplător textul
se numește Silen și Egle. Dar exercițiul livresc se
dovedește inadecvat, și nu rezistăm să nu cităm în
întregime, ținând cont de marea poveste dramatica
din existența concretă a lui Perpessicius, ultimul
paragraf: „Căci ce caută, Yvòria, toată această mitologie inoportună, în înserarea asta fluidă! De aceea
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stăturăm pe lespedea, caldă, în vecinătatea florilor și
a gâzei de smarald, și în pragul grotelor de marmoră
neagră din pupilele tale? O, viciu de clasicitate!
Emfază de alexandrin, rătăcit pe malurile
Dâmboviței, când oare vei înțelege, biet descendent
din Aeneas, că Didona, adăpostită de furtună sub
bolta de piatră a peșterii aștepta imnul propriei sale
frumuseți?” (Perpessicius 1940: 42). Imn închinat
Yvòriei?! Mai degrabă un instrument de seducție, în
nici un caz o plângere a ei. În 1940, însă, lucrurile
stăteau cu totul altfel. Yvòria se sinucisese și
Perpessicius rămăsese doar cu amintirea propriului
cântec de dragoste. În fond, e suficient să precizăm
aceste detalii pentru a înțelege câtă biografie și cât
concret pulsează în textele lui Perpessicius, peste
care el așează ample țesături cu proiecții mitologice.
În așteptarea unei salvări în biografia lui concretă,
Perpessicius pare că tot țese prin textele sale, în marginea lumii, o pânză nesfârșită, în care reprezintă
situațiile lumii din jur, înscriindu-și însă sigiliul propriei existențe. Deși par că sunt despre orice altceva,
textele lui Perpessicius sunt înainte de toate despre el
însuși.
Să facem însă un pas mai departe. Oricât și-ar
blama „emfaza de alexandrin”, combinația aceasta
între viciul de clasicitate și orientalul melancolic,
nostalgic, sentimental – în acest sens se pot face tot
felul de explorări biografico-livrești –, Perpessicius
este un odobescian; scrisul lui e plin de voluptăți
livrești și de o pasionalitate ancorată în cultură, cu
predilecție în cea greco-latină. Un sentimental luminos fiind, și el ar putea spune: „Et in Arcadia Ego!”
Ce este Arcadia lui Perpessicius? Să anticipăm puțin
propria interpretare și să pregătim în același timp
finalul acestui text spunând: Arcadia este cultură; dar
nu acea cultură înaltă, gravă, pedantă, căci realitatea,
spune Perpessicius, există și „ne privește din oglinda
spartă” (Perpessicius 1940: 208). Mai mult, el
știe/crede că duce „o viață de colb, de lut și de
plumb” (Perpessicius 1940: 78). Tocmai de aceea,
pentru a-l salva, proiectează realul și propria
existență în timpuri antice.
Dar care e sursa analizei pe care o propun despre
Perpessicius, cel care știa ce e suferința, care-și pierduse un braț pe front și care intră în labirintul manuscriselor eminesciene pentru a-l explora și pentru a-l
transforma, pentru o bună bucată de vreme, într-un
continent accesibil?! Incursiunea mea explorează un
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volum îndeobște ignorat – ignorat și de critica literară
– și anume Dictando divers (București, Fundația
Regală pentru Literatură și Artă, 1940). Sunt adunate
aici texte, spune el, publicate în „Cuvântul”, între
1925-1933, deși e de bănuit că există și câteva
excepții. Moloz, am spune, folosind cuvântul lui
Perpessicius pentru fragmentele de text eminescian
considerate accidentale și excentrice. Nici pe departe,
ar fi comentariul nostru. Cu ajutorul acestor texte
cred că putem să mergem dinspre periferie spre centru și să-l recuperăm pe acest om fermecător, fascinant în complicațiile lui, care era Perpessicius. În
moloz se ascunde, de fapt, o arhitectură interioară.
Să-și fi dat seama de acest lucru Perpessicius însuși,
din moment ce își face din publicarea ocazionalelor
de-o clipă un veritabil țel?
În 1940, când acest volum apare, Perpessicius
publicase deja câteva cărți esențiale și era angajat în
marea ediție Eminescu. De ce să-și adune într-un
volum articolele de presă, efemeridele?! Decizia are
în spate tocmai „greutatea” de semnificație a acestor
texte. Abia aici Perpessicius este Perpessicius: balcanicul din el – care înseamnă în acest caz recurs și la
cotidian, și la propria-i biografie, la propriul subiect
angajat în concret – nu se dezminte. Ar fi vrut să
publice acest volum, aflăm, și în 1938. Într-o scrisoare mărturisise: „o carte la care țin, pentru un număr de
pagini lirice din ea, dar se pare că n-am noroc”
(Perpessicius 1979: 5-6). De fapt, volumul cuprinde
nu numai pagini confesiv lirice, cum s-ar putea
înțelege, ci și pagini de critică socială, politică, morală, profesiuni de credință etc. Perpessicius e un martor care face cronică istorică și de moravuri scriind –
cum precizează și aici, și în prefața unui alt volum,
din 1970 – istoria contemporană a românilor. Știind
aceste lucruri, intervenția mea ar fi trebuit să se
numească, simplu: Interbelicul lui Perpessicius. Sub
acest titlu s-ar fi putut descrie, prin intermediul lui, o
lume pe care nimic pare că n-o poate salva. Și fața
neagră a vremii are cauze mult mai adânci decât crahul economic din Europa și din România, în care,
între noi fie zis, Perpessicius nu prea crede, căci vede
înainte de toate slăbiciunile clasei politice din
România.
Să precizăm că Perpessicius anunța și un al doilea
volum cu titlul Dictando divers? Cum n-a mai apărut
(rămâne el încă în sarcina posterității?!), persistă
întrebarea dacă aici ar fi fost introduse articole din
aceeași perioadă (1925-1933) sau articole din anii
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următori. În schimb, Perpessicius publică în 1970, cu
puțin timp înainte de a muri (în martie 1971), un
volum intitulat Memorial de ziaristică. Deși aici nu
mai precizează explicit că ar avea în vedere un alt
volum, faptul că pe pagina de titlu apare indicația I
sugerează că volumul ar fi primul dintr-o serie. Spun
toate acestea pentru a arăta nu doar că avem acces la
niște fragmente, ci și că opera e încă de reconstituit.
În tot cazul, deși cuprinde texte tot din perioada
1925-1933, volumul din 1970 reia doar câteva, foarte
puține, din textele publicate de Perpessicius în
Dictando divers. Să precizăm că lor li se adaugă, irelevante acum (sau relevante din alte puncte de vedere), câteva texte din anii ´50, ocazionate de deschiderea unor case memoriale, de desfășurarea unor consfătuiri etc.? E de discutat poate și felul cum își organizează, în cele două volume, Perpessicius textele pe
subcapitole, problemă asupra căreia nu are rost să
insistăm aici. Ce putem observa însă ușor este că ceea
ce se releva în 1940 ca personalitate, figură implicată
în concret și în istorie, apare în 1970 ca prezență
neutră, de inventar sec. Și e cu atât mai ciudat, în
fond, cu cât textele din 1940 sunt o denunțare severă,
drastică a vieții și regimurilor politice din interbelic.
În 1970, nimic din pregnanța acestei atitudini nu mai
apare. Iar Perpessicius nu mai e Perpessicius. Să fie o
impresie greșită? Să fie de vină doar faptul că citesc
volumul din 1940 pe hârtia lui măcinată de timp? În
ce mă privește, nu doar din pasiuni, să spunem, de
anticar am preferat să folosesc volumul din 1940, cu
atât mai mult cu cât am avut la îndemână un exemplar cu pagini încă netăiate. Să mai precizez că pe
exemplarul acesta, netăiat, prin urmare necitit, cineva
acoperise prin lipirea unor bucăți de hârtie atât pe
copertă, cât și pe pagina de titlu, peste numele editurii
(Fundația Regală pentru Literatură și Artă) și peste
emblemă ei, reprezentând coroana regală? Dar nu
aceste lucruri au contat, ci faptul că prezența lui
Perpessicius și, deopotrivă, imaginea timpului pe
care el o construiește înregistrând-o mi s-au părut
mult mai pregnante în volumul din 1940 decât în cel
de peste 30 de ani. Memorial-ul de ziaristică n-are, ca
să vulgarizăm puțin, parafrazându-l pe Caragiale
(foarte prezent în țesătura intimă a scrisului lui
Perpessicius), nici un farmec. În cartea din 1970, nul mai recunoaștem; biograficul e distrus, iar textele
par ale unui om fără identitate. Dacă Dictando divers
pune în prim-plan un om, o biografie, o identitate,
finalmente, un ins angajat substanțial în problemele
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momentului, volumul din 1970 e mai degrabă recuperator – recuperator și străin.
Să trecem, însă, pentru a formula o îndoială. Nu
știu dacă, cu ajutorul textelor publicate în volumul
din 1940, voi putea reconstitui figura lui Perpessicius
din interbelic (sau viceversa: prin el, a interbelicului).
Ezitarea mea are în vedere și capacitatea mea de a
coagula liniile de forță ale unei figuri complexe, dar
mai ales puterea de a ilustra convingător și elocvent
imaginea propusă. Multe din textele lui Perpessicius
sunt citabile în toată amplitudinea lor, mici bijuterii,
unele dintre ele, și ar merita o analiză detaliată.
Tocmai de aceea nevoia unei reconstituiri a
personalității lui se impune cumva de la sine. Cert
este că avem în volumul din 1940 o cronică a anilor
interbelici, cronica unui om total dezamăgit, atașat
profund lumii sărmanilor, un om de stânga. Sunt
fapte care l-ar fi putut face pe Perpessicius să cadă,
asemenea celor mai tineri decât el, din
generația/generațiile următoare, în mrejele extremei
drepte. Dar poate tocmai pentru că războiul fusese
pentru el o experiență pe cont propriu, Perpessicius e
de stânga: un umanitarist, solidar cu suferința pe care
nu putea să-și imagineze că ar putea-o produce, un
raționalist cu spirit clasic, care trăia nu doar într-o
contemporaneitate dezolantă, pe care o completa cu
amintiri și nostalgie, ci și în cultură. De bine, de rău,
prezentul, cu toate ale lui, își găsea reperul în antichitatea greco-latină cel mai adesea. Oricând la îndemână, paralelismul acesta nu este un refugiu; ironia subtilă hrănește ideea că nimic nu e nou sub soare, iar
injustițiile și toate celelalte, proiectate în arhetipal, își
pierd din incisivitate, devin lumi de contemplat.
Bibliografie:
Perpessicius 1940: Perpessicius, Dictando divers, I,
1925-1933, București, Fundația Regală pentru Literatură și
Artă.
Perpessicius 1970: Perpessicius, Memorial de ziaristică, I, București, Minerva.
Perpessicius 1979: Perpessicius, Opere, 9, Mențiuni
critice, București, Minerva.
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Ioan HOLBAN

Poetul de rasă hiperboreeană din Scriitopia
În Grădina de(-)mentă, Ion Popescu-Brădiceni
caută, cum a făcut-o în toata poezia sa, ceea ce aş tiparul arhetipal al lumii, al propriei existenţe şi al numelui
însuşi, găsit, iată, prin integrarea particulei Brădiceni,
pe coperta volumelor sale, Scriitopia, spaţiul de identificare a unui poet care se descoperă în multiple ipostaze, începînd cu Narcis, „bătrînul de la fereastra cu pletele galbene” din poemul Cetatea-de-Aur, sub bolţile
de cristal; prima cale prin care începe proba labirintului este aceea a evocării unui spaţiu fiinţial („Zăpada
de-afară e o pulbere/ fină din coaja mestecenilor/ descoperiţi de copilul ce-am/ fost pe-o vale tăcută./
Vorbirea-mi de-acum se pierde/ spre murmurul fînului
în amintire,/ spre înălţarea privighetorii în aerul/ reînnoit cu fiecare sunet căzut/ între maci”, scrie Ion
Popescu-Brădiceni în poemul care deschide volumul),
pe malurile Rîului Morii de Grîne şi de Poezie, de la
Brădiceni, un loc de legendă din preajma Jiului, cu
Tîrgul său, aproape de Hobiţa lui Constantin Brincuşi
şi Tîrgu Cărbuneşti al lui Tudor Arghezi: „În inima
Brădicenilor, reînvăţăm puterea/ viţei de vie./ Vinul
desferecă norii de melancolie./ Casele, ca nişte piane,
vibrează la/ adierea de vînt./ Dragă prietene, moartea se
face crin din pămînt./ În inima Brădicenilor, firul de
iarbă e liră./ Focurile, pe drumul spre cer, ca nişte/
transutopii se înşiră./ În Brădicenii mei, de lîngă casă,/
stau pe ierburi stelele şi cerul./ Greieri ţes din rouă şi
mătasă/ rochii de mirese. Blînd, misterul/ Bistriţei se
pierde în zăvoiul/ de argint al mamei./ Dar copiii/ care
dorm, cuminţi, îşi lasă boiul/ să-l mîngîie Soarele. Cu
viii/ şi cu morţii, cresc în noi brînduşi,/ primăvara,
toamna. Pe ogoare/ cîntă neîntrerupt privighetoare./
Hai, să-mpărăţim aceste Uşi,/ să rămînem, pururea, ai
Țării/ cînd atingem orizontul Mării” (Grădina de()mentă). De acolo, din Brădiceni, intră în poem, se
trans-figurează o alee de sub crengi de măr, firele de
iarbă, codrul de departe şi „avalanşele fructelor”, boaCONVORBIRI LITERARE

bele de grîu, imaginea emoţionantă a părinţilor, a arhetipurilor în sens blagian, Mama („Inima de muguri,
bătrîneţea, mamă,/ e un fel de poartă la un sat de lut./
Ochii-ţi hieratici în zadar mă cheamă –/ nu mă pot
întoarce tînăr şi recrut./ Că avui pe armă cîmpul şi
cicoarea/ învestindu-mi lira, anii douăzeci;/ şi sub frunte spicul, şi a ta scrisoare,/ mamă, cu-al meu suflet îmi
părea că treci./ Cerul ca basmaua ta pe buze rouă/ îmi
lăsa sunîndu-şi poalele armurii/ şi-mi punea pe umeri
palmele amîndouă:/ «mama ta-ţi trimite bani şi de-ale
gurii»./ Și sub pleoape, mamă, îmi secau cuvinte:/ «îmi
e dor de-acasă dar nu pot veni,/ gloanţele ca macii mă
înving şi-aş vinde/ pe-o gutuie verde verbul a iubi»./ Și
săpam în arbori dezgropînd fîntîna/ vieţii mele, gîndul
ce-i tînjea răcoarea/ ca un fir de iarbă desfăcîndu-şi
mîna/ şi lăsînd să-mi cadă în sărut scrisoarea” ) şi Tata
(„Dragă tată,/ de-aici, de pe lumea asta,/ îţi transmit/
că, de tine, mi-e foarte dor!/ Că, iată, chipul nu ţi l-am/
uitat şi că nu mi-e/ poveste ori mit/ să nu te reînviu/
cumva amărît/ că ne vom reîntîlni, totuşi,/ cu puţin
noroc,/ pe lumea cealaltă/ - un loc transcendent,/ încăpător/ pentru toţi morţii/ pe undeva prin multivers” )
din Fereastra (poem pentadimensional), dar şi Grădina
de(-)mentă care izbăveşte, cum scrie poetul în
Sincronicitatea cîmpiei și Poezia cuantică: (Grădina
de(-)mentă e o altă Grădină a Plăcerilor, în parfum de
iasomie şi „ grai spuzit de stele născînde”, unde înfloresc, la timp potrivit, crinii, fantasma de pe straturile
adînci ale memoriei, o prezenţă în absenţă, postapocaliptică sau, poate, Grădina pe care şi-o va fi făcut Cain
după ce a găsit apă, săpînd cu mîinile goale în pustia
unde a fost alungat din Rai.
Brădiceni e matricea literară, tiparul arhetipal al
fiinţei e acolo, de unde, asemeni Jiului, curge poezia
care intersectează orizontul mito-poetic românesc;
poezia lui Ion Popescu-Brădiceni asumă cîteva figuri
care fixează o constelaţie simbolică de unde creşte
viziunea lirică în toate cărţile sale. Mai întîi, lupul
albastru, lupul stelar care arată ființei calea salvării, în
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folclor („Și-ţi va mai ieşi/ Lupul înainte/ Ca să te spăimînte/ Să nu te spăimînţi,/ Frate bun să-l prinzi/ Că
lupul mai știe/ Seama codrilor/ Și-a potecilor/ Și el te
va scoate/ La drumul de plai/ La-un fecior de plai”,
consemnează C.Brăiloiu în „Ale mortului” din Gorj),
dar şi în volumul lui Ion Popescu-Brădiceni: „Eram cu
arhetipul meu în destinele lumii./ Un ochi căutam a
cărui cornee/ era de cenuşă./ Un lup albastru care să mă
conducă/ pe coama eternităţii/ către o nouă viaţă./ O
oglindă pentru sufletul meu/ prizonier în propriul său
inel/ aprins în alunecare/ să adun în ea iar la un loc/
toate închipuirile lumii –/ să le aştern pe drumul/ ce
duce către dimineaţă/ ca să proptesc tulpinile soarelui/
să nu se mai clatine/ cînd vîntul le îndoaie alb/ între
tipare/ întocmite pe-ales/ în rezonanţă cu dansurile
Lucrurilor/ şi însuşirile Focului ce nu mai moare,/ aşa,
de nebun./ Mie şi Lupului, umbrele/ ni se frîngeau în
miraje/ Ceaţa se desprinsese de (pe) grilaje” (Poezie
cuantică). Apoi, într-o imaginară trinitate protectoare,
şarpele, cuvîntul care „şuieră prin vie” şi cocoşul, vestitor al luminii şi duşman al forţelor întunericului,
păzind, în lirica lui Ion Popescu-Brădiceni, porţile
mitului: „cocoşul de la poarta de argint (ori de aur?)/ a
Mitului: cucurigu ţipă cuvintele/ speriate de creasta lui
cu nuanţe verzui;/ cocoşul fluturîndu-şi aripile străvezii/ ca sunetele din distilerii” .Cu faţa spre arhetipuri,
cum spune, la poarta Mitului, iese din legende „ getodacice” pentru a-şi scrie textele, în fapt, intră şi iese din
mit ca dintr-o oglindă magică („către logos vin din mit/
ca poet de sărbătoare,/ culegînd floare cu floare/ dintrun miez nedezvelit”, scrie poetul în Ecuaţia cu cinci
necunoscute), pentru a se regăsi în Scriitopia, spaţiul
de identificare al unui poet „transmodernist”, de rasă
hiperboreeană, între „stîlpii de gheaţă ai Nordului” sau,
poate, de rasă rimbaldiană („O să-mi pierd viaţa pin
delicateţe,/ o să ies pe brînci de din gropi adînci”, scrie
Ion Popescu-Brădiceni în primul poem al cărţii), într-o
„melancolie nervaliană”, purtător de liră şi halebardă,
căutînd nespusele poemelor în „străvechiul grai getodac şi străromân”; poetul e prinţul „cel scăpat din
vrajă”, stăpînul din Scriitopia, în cosmosul de dinainte
de cosmos, la Geneză:. „Mările aveau corăbii,/ Eu
aveam gînduri perfide./ Mă-npungeau ca nişte săbii./
Scriitopia un vid e,/ Mările erou lichide,/ Pe sub nori
înotau vrăbii./ Eu pluteam pe-oglinda clară/ Cu-o-ncîntare temerară” : viziunea poetului explorează ceea ce
va fi fost înainte de vreme, cînd lumea era a Mumii lui
Blaga: „Am lipsit de la Facerea Lumii?/ Azi, agăţat de
poala Mumii,/ cad într-o tăcere adîncă./ Într-un tîrziu,/
de viu,/ mă transform,/ într-o stîncă;/ în jurul ei,/ mările
dorm./ Eu năier, pe corabia-mi/ nevăzută,/ ehei,/ ca a
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piraţilor din Madagascar,/ retranscriu/ cu har/ o epopee;/ aceea despre Facerea Lumii./ Am primit-o/ drept
moştenire/ de la strămoşii mei de idei,/ Ionaion şi
Poieion,/ maeştri peripatetici/ în Grădina de(-) mentă”.
(Majordomul palatului).
Vizînd „radicale primeniri” ale limbajului şi viziunii poetice, asumîndu-şi felurite ipostaze fastuoase,
voievodale, în poză romantică, într-o contemplare
monarhică, după cum o numea G.Bachelard – Ioan
Protagoras Bazileul, Ioan Întîiul, Ionaion din Eutopia,
„heteronimii mei” –, Ion Popescu-Brădiceni este unul
dintre reprezentanţii ai ceea ce va fi fiind resurecţia
suprarealismului în poezia noastră de azi: stînd pe
„muntele gravid cu fantasmele mele”, poetul împarte
„emoţii supradistilate”, într-un „delir controlat clipă de
clipă”, delirul metodic pe care îl cereau artei, în general, literaturii, în special, André Breton, Paul Eluard,
Antonin Artaud, de Chirico, Salvador Dali, Ilarie
Voronca, Gherasim Luca: „Ne-acoperă norii, aici, pe
vitralii de catedrale, ne învăluie într-o nouă scenografie. Cei care plutesc ca pe sănii într-o iarnă a copilăriei
stau confortabil în şezlonguri de aburi şi esenţe specifice rodirii perpetue. Muntele-i gravid cu fantasmele
mele, iar în peşterile-i întunecate, unul, Platon, se face
că nu înţelege de ce propria-i meta-fizică suferă în
lumină, de o excesivă imponderabilitate. Dar eu şi el
«compătimim împreună», într-o Cetate ce-ar fi trebuit
s-o înceapă Alexandru Machedon şi s-o termine
Meşterul Manole chiar pe Jiul lui Litovoi şi al lui
Constantin Brîncuşi. Dar n-a fost să fie. Între Cer şi
Pămînt a lipsit acea kairotică sincronizare cu efect imediat. Grădina de(-)mentă care, părăsind-o un timp, se
transformase într-un pustiu postapocaliptic, şi-a închis
Portalul spre Celelalte Universuri: Astfel că bietele-mi
versuri stau să ia foc, dintr-o clipă în alta, instantaneu.
Și ce greu va fi să le răsădesc în Grădina Scriitopiei
mele, în care domnesc, nemuritor, de la începutul
Tuturor Lumilor Transimaginare” (În Scriitopia).
Poezia din Grădina de(-)mentă este una a lui trans; Ion
Popescu-Brădiceni scrie transmodern, transcîntec,
transutopii, transstil, transcunoaştere, transarhei, transscriptori, transpersonalia, transpo(i)etic, transimaginar,
translimbaj, transalfabet, un prefix semnificant, o cale
pe care poetul speră să descopere „portalul” trecerii
dintr-o lume (getodacică) în alta, a poeziei de azi, în ars
poetica transpersonalia, cum spune sau modul de a da
corp stelelor, cînd cel fără formă (în)fiinţează lumi şi
uneşte regnurile asemeni lui Ion Barbu, cu poezia căruia Ion Popescu-Brădiceni are legături numeroase: „E
poezia vrajă sfîntă/ şi patimă ce ne-nveşmîntă./ Ci iată
cerbul cum invită/ la dans o umbră de răchită./ Ci iată
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melcul cum sărută/ pe umeri umbra de cucută./ Ci iată
mîndra-mi cum îşi lasă/ deschisă bluza de mătasă/ de
cerul tînăr şi sfios/ iar sînii-s fragezi şi miros/ a busuioc. E moale fînul/ în care şarpele-i stăpînul./ Dar
măsurată-i vraja-n toate/ Un vis e-o poartă de cetate./
Un gînd: fîntînă răzvrătită/ şi nici o Stemă n-o imită”.
(Ecuaţia cu cinci necunoscute).
Ne strămutăm în ev voievodal, scrie Ion PopescuBrădiceni, regăsind tema medievală, una dintre paradigmele importante ale (post)modernismului, în
Sincronicitatea cîmpiei (în)chipuind un teritoriu miraculos, sub bolţi de cristal, al sorilor încă nenăscuţi, în
invocarea şi adorarea lui Sabazios („Sabazios, din pulpele tale auguste, înflo-/ reşte făptura-mi ambiguă, deo viaţă/ îţi pierzi trupul cel alb printre ochii-n extaz ai
seminţelor” ), purtîndu-și fantasmele - nişte „fantaşti
arlechini”, Arald, regele-păun, Prinţul Marigold,
Călugărul-în-albastru, Abrasax şi „ucenicul său Arald,
tînăr rege în Hiperboreea, demn urmaş al lui Ioan
Întîiul, cel din primordii în prima zi de Academie” –, în
Cetatea-de-Aur, între „îngheţate amurguri şi misterioase păduri mereu învăluite în ceaţa Nordului”: o cetate
medievală a cărei poartă e visul, păzită chiar de poetul
ce poartă lira şi halebarda. Ion Popescu-Brădiceni e un
poet care uneşte contrarii, orfismul şi suprarealismul,
de exemplu, mereu răzvrătit, intrînd şi ieşind din mit
pentru a regăsi, acolo, sintaxa poemelor sale.
Cînd în crugul vieții se face seară
Dumitru Brăneanu pune poezia sa sub semnul unui
text al părintelui Dumitru Stăniloaie, care deschide o
pistă de lectură, structurînd în profunzime lirismul său:
„Împătimirea atrage după ea spre exterior toate puterile
noastre sufleteşti. Ea e cleiul care ne leagă de suprafaţa
lumii exterioare!” . Urmînd învăţătura, în ceea ce poetul Ioan Pintea numea „admiraţie ortodoxă”, Dumitru
Brăneanu se vindecă, cu greu, cum spune, de melodramele trăirii în curgerea unui cotidian aparent viu şi
polimorf, identificînd „strigoiul lunatec” al patimei
care „încinge”, salvîndu-se, în „temniţa” cuvîntului,
într-o altă viaţă: „Azi mă întorc din patimi rătăcite/ În
temniţa cuvîntului mi-e bine/ Cum n-am mai fost!
Speranţe împlinite/ Sub tăceri de stea se arvunesc regine!/ Pribeag străin sub plaiuri întristate/ Să închid ochii
nopţilor bătrîne,/ Tîrziu în sfinţi pustiul ne desparte/
Cînd destrămarea lumii ne rămîne;/ Îmi mor sub pleoape lacrimi deşarte/ Și ochiul meu se va trezi mirare/ De
tine, deşertăciune, să n-am parte./ Mistuiesc ani cu
buzele de ceaţă,/ Cînd mă urlă lupii din zare-n zare/
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Înveşnicindu-mă-ntr-o altă viaţă” (Azi mă întorc din
patimi): cuvîntul, temniţa sa e lumea interioară unde se
împlinesc speranţe „sub tăceri de stea”, în vreme ce
patima e cea care agită lumea exterioară, plaiurile ei
„întristate”, chemînd, în cîntecele sale de sirenă, fiinţa
pentru a o pierde în pribegia niciodată încheiată a altui
Cain. Nu întîmplător pribeagul e figura lirică semnificativă, metafora obsedantă a poemelor din
Destrămarea lumii: nomad pierdut prin deşert (Tu, cel
ce ești de-o veşnicie), rătăcind pe drumuri „spînzurat
de-o umbră” (Îmi port pe umeri), alergînd, „răstignit pe
crucea de mirări”, prin pîcla roşie a unor răspîntii
pustiite (Mai am puţin), căutîndu-şi ascunzişul între
spinii rugilor din selva întunecată (Amînă secerişul,
Doamne!, De dorul tău), pribeagul din poezia lui
Dumitru Brăneanu pendulează între „oarba rătăcire” şi
o mistuitoare nostalgie a zariştii lui Blaga, a zării, în
ceea ce aș numi o poetică a departelui: „Cerurile amurguri împrumută/ Cu boabe de lumină-ntreţesute/ Aş
vrea să scap din ham o noapte mută/ Și să mă-ndrept
spre ţărmuri neştiute,/ Bătrîn ca veacul, simt cum
depărtarea/ E mai presus de mine, cu mult mai mult,/ E
ca vinul bun cînd îl bea uitarea/ Și veşnicia cu întregul
ei tumult./ Nebănuit cum mi se-apropie finalul/ Vrea
cineva pe sfoară să mă tragă/ Amurgul putrezeşte, anflorit migdalul/ Şi umbra morţii bîntuind beteagă/ Prin
viaţă rătăcesc, printre ruine/ Din noaptea minţii mă pîndesc jivinei” (Nebănuit cum...).
Departele, zarea își asociază, în poemele lui
Dumitru Brăneanu, simbolurile ascensionale venind,
parcă, dintr-o altă viaţă, aceea nouă a unei alte geneze
de după desprinderea de iadul patimii: „Cu fruntea spre
cer şi taină în gînd/ Cu cugetul curat, sufletu-mi impur/
Nu merit povara amăgirii, cînd/ Vreau zborul liber prin
tonuri de azur./ Nelinişti și fantasme în taină sorb,/
Ostenită-i mintea, doruri mă surprind/ Un joc se repetă,
jumătate orb,/ O clipă doar, de iad să mă desprind./ Matinge timpul cu aripa humii/ Spre care ceruri să-mi
înalţ privirea?/ Atunci voi părăsi poteca lumii,/ Şi în
genunchi aştept mîntuirea;/ Părinte, dacă moartea va
învinge/ Cu mine omenirea se va stinge?!” (Părinte?).
Numai că dorinţa mistuitoare a înaltului se surpă, aripile sînt tocite, visele, năruite, departele, zborul sînt din
ce în ce mai improbabile pentru că, iată, în fiinţa interioară se instalează tîrziul („Tîrziul e-n mine. Rugă din
urmă./ De cad pe gînduri mă fac depărtare/ Pleoapa
lunii, taina nopţii polare,/ O pasăre de vis în mine scurmă/ Dezamăgit mă-ndrept spre o altă zare/ Cînd
Domnul, copac bătrîn, mă curmă”, constată, în dezamăgire şi spaime, pribeagul), frigul care urcă în sînge,
iarna din „rouă rece” a lacrimilor, fiinţa regăsindu-şi
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palpitul tot mai slab al vieţii în soarta stejarului bătrîn;
tonul elegiac potenţează atmosfera cernită din poeme
care fixează vremea cînd în crugul vieţii se face seară:
„În crugul vieţii se face seară/ Duhuri cernite se scurg
din morminte,/ La uşi închise, bat suflete de ceară/
Candele arse, jurăminte sfinte./ Prezenţa Ta pe suferinzi alină/ Se lasă ceruri, cu geana le ating/ Prinde
culoare ochiul de lumină/ Din suflet geruri pier, ploile
înving./ Din vechea credinţă trag sevă nouă/ Adevăruri
limpezi apă de izvor,/ Sunt iarbă, renasc din harul tău
rouă/ Risipă-i viaţa în patimă şi dor;/ Mă spăl de păcate,
adîncă-i jalea/ Doamne! Spre mîntuire, strîmtă-i calea”
(În crugul vieţii noastre se face seară).
Într-o lume clădită în polaritate – înger şi demon,
tîlhar şi sfînt –, poetul descoperă în substanţa poeziei
sentimentului religios şi în forma psalmilor şansa
(re)înfăptuirii, a re-în-fiinţării, oprind implozia, prăbuşirea în sine a fiinţei; psalmii care fac, în fond, sumarul
volumului Destrămarea lumii respectă canonul speciei,
păstrînd tonalitatea rugăciunii şi a odei, așa cum s-a
cristalizat aceasta încă de la Psalmii regelui David şi,
apoi, la noi, în Psaltirea în versuri a mitropolitului
Dosoftei: „Te-ai pornit, Doamne, viscol în furtună,/
Cosmosul pleacă-n noaptea veşniciei,/ Focuri albe fulgeră-n agonie,/ Pămînt, iad, ceruri dansează-mpreună./
În palma ta, Treime, cresc galaxii,/ Universuri dospire
milenară/ Murind în frumuseţea lor de o seară,/ Cresc
în adînc de eter, entropice beţii./ Geana nopţii, sclipiri
crepusculare,/ Aripi de înger ţes armonii sublime/
Dincolo de ceruri, linişte divină,/ În tonuri largi, întunericul dispare/ Ochiul Tău, Doamne, trasează destine/
Dorim să fim veacul Tău de lumină” (Psalm 6).
Oferind pribeagului şansa de a evada din lumea sa de
lut, psalmii „de taină şi arvună” ai lui Dumitru
Brăneanu, fixați, cel mai adesea, în forma sonetului
„clasic” dar şi a celui „shakesperian”, păstrînd, însă,
cadența din Cîntarea cîntărilor își asumă, deopotrivă,
caracteristicile şi tematica psalmului „laic” arghezian:
„Patimă cresc sub grîul din priviri,/ Pîine dospită din
gînd răzvrătit,/ Răpus de ale diavolilor uneltiri/ Ca Iona
ajuns-am în gura marelui chit./ N-am ascultat de Tine
cînd m-ai rugat,/ Cuvîntul Tău sfinţit l-am dat uitării,/
Liber, în valurile lumii m-am aruncat/ Din adînc mă
chema sirena mării./ Dar în chit întunericul mă
strivește,/ De Tine, Doamne, mi-am adus aminte/ Mă
sufoca adîncul, ştiu, mă pedepsești! Din răsputeri strigat-am: mă sfințește,/ Dă-mi o şansă de spui că mă
iubeşti,/ în credinţa Ta voi merge-nainte!” (Patimă
cresc).
Cîteva poeme din Singurătatea fluturilor par a fixa
în acest volum al lui Dumitru Brăneanu o poezie din şi
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dinspre „era covid”, în pustiirea lumii şi înveninarea ei
„la sînul lui Anticrist”, într-un ev uscat de omenie, cum
scrie Dumitru Brăneanu: poemele se scriu în registrul
unor imagini expresioniste ale unei lumi în surpare:
„peste lumea pustiită de coronavirus/ vlăguită precum
mîrţoaga Fefeleagăi/ vremea vremuieşte veninul viperei/ încălzită la sînul lui Anticrist/ «ca un blestem pe
timpul insolent» / abisul pare fund de iaduri/ curgînd în
sine pînă la dizolvare/ în edenul săgetat de viitor/ se
zguduie pereţii-n hăuri/ de larma izvorîtă din suspine/
tăriile se năruie-n sine/ scorpii şi vipere scapără/ prin
fracturile timpului/ putrezite de umezeala/ lumii de
apoi” (Vremea vremuiește). Fiinţa acestei lumi este una
a intervalului, suspendată, „interfaţă între două lumi”,
într-o marcată polaritate; mai întîi, viziunea poetului
regăseşte dicotomia eminesciană dintre timpul barbian
care „îşi mănîncă din trup” şi vremea care „vremuieşte”, dintre secundele date omului, pe malul înfloritor al
păcatului şi ritmul arhaic de la începutul lumii: „rîuri
vechi cu secunde/ răzvrătite/ locuiesc clandestin în
mine/ şi-un ritm arhaic rîde ca o fiară/ gelozii şi speranţe strămoşeşti/ locuiesc în umbra unei inimi/ pe malul
înfloritor al păcatului/ pe cheiul tăcerii în irisul ochiului/ eden săgetat de viitor/ unde timpul îşi mănîncă din
trup/ şi «ceva moare în fiecare lucru»/ sunt rana aceleiaşi nopţi/ de la începutul lumii/ şi atîtea întîmplări
aşteaptă-n mine/ încît peste înaltul văzduhului/ pluteşte
Cuvîntul/ urcînd şirul de trepte aprinse/ spre înţelesul
neînţelesului uman/ materia visînd cataclisme, nevăzute/ apare ca un fulger între ceruri/ plutind peste-un abis
în legănare/ iar eu mă scurg/ prin clepsidra universului/
lung ca o umbră de înger/ prin crăpăturile sufletului/
suflă duhul celeilalte lumi/ de se dă alarma lungă-n univers/ şi-n urma ei în vidul îngheţat/ se aud bătăi în spaţiul ireal/ «ca un blestem pe timpul indolent»/ cînd
viaţa se frînge/ în ţăndări de lumină/ de undeva de dincolo/ o voce îmi şopteşte tainic:/ va veni vremea şi
acum este/ să trecem într-un anotimp prezent” (Vine o
vreme). Clepsidra universului uneşte-desparte cele
două lumi; aici, între „secundele răzvrătite” şi dincolo,
în spaţiul guvernat de duhul celeilate lumi, cerul de
deasupra şi glasul nimicului din lutul arghezian al teluricului, lumina din florile „decupate” de aceasta şi întunericul din ochii orbului, înaltul de căldură şi nordul
îngheţat: poezia lui Dumitru Brăneanu din
Singurătatea fluturilor este, în această logică, una a
căutării geometriei împerecherii şi a porții dintre lumi,
deschisă-închisă totdeauna de (bună)voinţa lui
Dumnezeu: „Uneori zîmbetul Tău Doamne/ Face cît
aurul statuilor/ El deschide ceruri închise/ Care cern
căldură şi lumină/ Peste nordul îngheţat al inimii/
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Alteori o simplă atingere/ Descarcă arc de fulgere/
Peste cîmpiile sufletului/ Flămînde de îmbrăţişarea
ploii/ Uneori din privirea Ta ninge/ Tristeţea albatrosului ostenit/ Peste înserarea visurilor/ Alteori cuvintele/
Deschid poarta spre altă lume/ O lume care creşte în
lumina/ Din tenebrele gîndului” (Ninsoarea din priviri).
În rugăciunea iertării şi în comuniunea în gînd cu
puterile de Sus, cu mesaje poetice emoţionante, adresate Maicii Fecioare, „a îngerilor regină”, „mamă a cerului”, poetul descoperă puntea dintre cele două lumi, din
întunericul de jos spre un „eden săgetat de viitor” ; iar
această punte e albastră, culoarea înaltului purificator,
salvator, al mării care cheamă cerul şi al inimii poetului: de la sacru la profan, de la icoană la imaginea pe
care o structurează erosul în inima albastră a poetului:
„Inima albastră a poemului/ Bate/ în poarta simţurilor
tale/ sărutul tău/ ţine gîndul pururea treaz/ sorbindu-ţi
amăgirea privirii/ pentru tine/ mi-oi trece suferinţele în
uitare/ să nu mai fim/ iubire unică folosinţă.” (În uitare); „inima albastră a poemului/ bate în coastele timpului/ la poarta simțurilor tale/ îndrăgostiții opresc/ să-ți
măsoare absența cu neodihna gîndului/ ține dorul
pururi treaz/ sorbind din inima privirii/ ruguri de lumină,/ pictîndu-mi viaţa/ în culoarea sufletului tău/ mi-oi
trece suferinţa în uitare!” (Uitarea suferinței).
Îmbrăcat în straie albe şi în „cămaşa de poezie”,
proscris, cum îşi spune, poetul trece proba labirintului,
călătoria spre o nouă viaţă, ca o inițiere şi ca o reintegrare în straturile adînci ale memoriei, regăsind palpitul poemelor de dragoste, ecouri de romanţă tîrzie, elegii profunde, umbre între cuvintul discursului îndrăgostit şi tăcerea neliniştilor atotcuprinzătoare ale crugului vremii în care se lasă seara: într-o lungă serie de
poeme din Rătăcitor prin raiul iluziilor, a doua secţiune din Singurătatea fluturilor, dominantă este tonalitatea elegiacă, reluînd, în alt orizont, însă, polaritatea
exprimată în prima parte a cărții; două toamne, cu
ziduri de ceaţă crescute între cei doi, cu fiinţa suspendată, acum, între două substantive („Te-am descoperit/
în arhitectura frazelor/ verb iubirii/ să nu mai rămîi singură/ între două substantive/ într-un anotimp fără
nume/ trup în rugăciune istovit/ printre muşcătură
cuvintelor” – Anotimp fără nume), două drumuri care
caută intersecţia dintr-un sens giratoriu, două incertitudini și două „păsări bolnave” pe o barcă abandonată
între „deznădejdi calme” : iată trei dintre cele mai frumoase poeme de dragoste din poezia noastră de azi:
„voi presăra poeme sub paşii tăi/ spre a urmări drumul/
pînă la sărut/ vom trage obloanele/ peste ochii adînci ai
cerului/ şi ne vom iubi/ ne vom iubi/ pînă iarna va uita
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de noi/ şi vom deveni un cer albastru” (Iarnă uitată);
„să rătăcești tăcută într-un poem/ pe rug de zori în straie de cuvînt/ să te citesc şi apoi să te descînt/ din cînd
în cînd să inventăm un joc/ tu cuib de cer eu pasăre de
foc/ să-mi pară noaptea rătăcire nouă iubindu-ne sălbatec în piei de rouă” (Noua rătăcire); „Între noi s-a lăsat/
o toamnă palidă şi tristă/ desfrunzirea sufletului cere
îndurare/ gînduri galbene mor/ pe aleile sîngelui/ pe
cărări sălbatice/ crivăţul despărţirii,/ închide uşa dinspre mîine/ să nu cad în amintire./ Vreau în inima-ţi
albastră/ tainic să rămîn/ gutuie la fereastră” (Cărări
întristate).
Dumitru Brăneanu este un poet deplin care a ştiut
să-şi construiască un filtru special de percepere a lumii
şi sinelui, într-o coerenţă remarcabilă a gîndirii şi
expresiei lirice.
Văz-duhul poeziei
O împăcare cu sine şi cu lumea, în zâmbetul unui
copil gingaş în ai cărui ochi îşi găseşte lăcaş un înger şi
în pîlpîirea candelei de la icoană caută Doina Guriţă în
Poem alb puritatea nealterată a privirii copilului şi candela „aprinsă în inimă”, unde se află lumina neînserată
şi fărîma de pîine reprezintă, în aceeaşi măsură, ținta şi
căile salvării pelerinului care păşeşte pe spinii de pe
Calea Damascului: „În zîmbet de copil gingaş/ Cu
ochii cît adîncul mării/ Un înger şi-a găsit lăcaş/ În
zarea unei primăveri/ Cu florile-i înmiresmate/ Stă leacul oricărei dureri/ În candela de la icoană/ Cu pîlpîirile
plăpînde/ S-aşază pacea ca o taină/ În încreţirea de peo faţă/ De soare, griji, durere, muncă/ Găseşti răspunsuri de la viaţă/ În tine, omule, trăieşti/ Și după sensul
vieţii umbli/ Înţelepciunea s-o găseşti./ În candela de la
icoană/ Cu pîlpîirile plăpînde/ S-aşază pacea ca o
taină” (Înţelepciune gratis). Toată arhitectura poemelor
din Poem alb se fixează în înţelesurile acestei „înţelepciuni” a (re)descoperirii copilului din sine şi a sentimentului religios: copilul e, adesea, îngerul, candela e
„fumul de tămîie”, iar capătul drumului e cina de taină:
„Străbat cărări presărate cu spini/ Mă întorc din ţara cu
lapte şi miere/ Revin, cu lacrimi, printre străini/ Să-mi
curăţ abisul de fiere./ Sîngele, şiroaie, pe cărările tălpii/
Pământul îl soarbe cu sete bolnavă/ Spinii aruncaţi în
drum par nişte săbii/ Şi de sunt pe uscat... sunt epavă/
Deodată lumina de Damasc luceşte nisipul/ Zefirul îmi
pune aloe, smirnă şi vin peste răni/ Ţepuşa e scoasă şimi desferecă timpul/ Şi încep a vedea ale cerului vămi./
Genunchii pătrund adînc în lespedea arsă/ Făcînd cu
osul rotund noi morminte/ Și strig către cer: «vreau la
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masă;/ La cină de taină cu Tine, Părinte»„ (Lumina de
Damasc).
Temele majore din poemele Doinei Guriţă se adună
în aceasta sferă semantică pe care o descriu reperele
începutului de drum, în privirea copilului şi ale sfîrşitului acestuia, în înţelepciunea din lumina de pe Calea
Damascului; aici se sting acordurile cîntecului trist al
(pe)trecerii vieţii din poeme precum Curcubeul sau
Absenţă tulburată şi tot aici regăsim simbolul ascensional al păsării („Doresc să intru cu apa/ în valuri adînci
ce se pierd/ doresc s-alerg printre păsări/ ce zboară spre
cer,/ doresc, eu cu vîntul să/ dansez şi în plete flori/ săţi pun,/ doresc aievea să visez/ că încă sunt copil.../
doresc!” – scrie Doina Guriţă în Doresc), dar şi o cromatică interesantă, în care albastrul e culoarea neliniştii
şi a pietrificării (Nicolae Steinhardt spunea că „albastrul nu e culoare, e o linişte”, în vreme ce versul poetei
ne avertizează, în Decizie, că albastrul e „rece, persistent şi obsedant” ) şi unde verdele, explozia lui între
florile primăverii e culoarea speranţei şi energiilor vitale: în sfîrșit, în aceeaşi sferă semantică se reface unitatea lui Unu din Edenul pierdut, în iubirea pentru El,
înainte ca pelerinul să intre sub zodia păcatului şi să
păşească pe spinii acestuia: „Îndoit mi-e gîndul, în ceas
adînc de seară/ Cînd mă gîndesc la noaptea de bună primăvară/ Cînd s-a deschis fereastra din cerul tău, iubite,/
Cînd mi-ai aprins lumina cu bunele-ţi cuvinte/ Dar oare
primăvara mai are şi o iarnă? / Mai are, oare, timp să
scuture, să cearnă?/ Sau a uitat de tine, căci mă sufoc
de mine/ Căci fără tine iarna e infinită-n lume./ Te voi
iubi cum te-am iubit în rai, cîndva/ Cînd nu ştiam de
timp şi de altcineva/ Cînd plămădeam lumini în ochii
ce vor fi/ Din dragostea eternă, a Lui, se vor ivi./ Te voi
iubi în El, te voi iubi în noi/ Te voi iubi aşa şi-n zilele
de-apoi/ Și după, cînd timpul se va opri/ Și primăvara
veşnică din nou va înflori” (Te voi iubi mereu).
În aceeaşi perspectivă se definesc și figurile lirice
dominante din Poem alb; acestea sunt ale poeziei înseşi
(Nichita Stănescu, „îngerul blond” dintr-un poem precum Colţul de cub şi Eminescu, „comoara inimii copilăriei” din Tu trebuie să crezi), dar, mai ales, ale fiinţei
interioare: îngerul, salvatorul, protectorul, „trimisul”
poeziei („Un înger a venit astă noapte pe la mine./ În
aşternut sudori şi-nchipuiri de sînge./ S-a aşezat şi m-a
întrebat dacă mi-e bine/ Apoi pe aripi argintii a început
a plînge.../ De ce tu îngere vei suferi cu mine?/ L-au
întrebat nişte suspine/ Picături din ochii mei cădeau
zdrobite/ Un albatros păreau cînd roua îşi aşeza tăciune/ Iar vîrfurile aripilor deveneau cernite./ Deschise
ochii prin care se vedea tot cerul străveziu/ Polară era
steaua ce-i străjuia sub pleoape/ Iar dincolo de taină era
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un verde măsliniu/ Și mi-a şoptit fără cuvinte: hai, vino
mai aproape!/ M-am apropiat. A dispărut în foşnet şi
zbor/ Lăsînd în urmă amintiri de dincolo de vreme/ Dar
mi-a lăsat pe masă printre dureri odor/ O carte-n care
lacrimile deveneau... poeme” – scrie Doina Guriţă în
Îngerul nopţii), apoi, părinţii, mama, cu „ochii mării
verzi-căprui” şi tata, cu părul alb „ca neaua grea”,
figuri evocate nu doar spre aducere-aminte, dar şi,
poate, ca nişte relansatori ai propriei existenţe: mama şi
tata sînt icoane lîngă care arde candela neuitării: „Tatăl
meu, iubite tată/ Păru-ţi alb, ca neaua grea/ Mîngîia şi
palma mea/ Cînd cu dragoste de fată/ Căutam, curată.../
Căutam prin cerul tău/ Noi, mai noi, porunci de viaţă/
Tu rîdeai cu gropi de faţă/ Și-mi spuneai să fug de rău/
Și s-ascult de Dumnezeu.../ Tată, părul tău, părinte/ Mia lăsat cărări în palme/ Astăzi, de-aş primi sudalme/ Mă
gîndesc la tine, sfinte/ Și la bunele-ţi cuvinte (Tata);
„Măicuţa mea/ din cer tu mă veghezi/ şi simt cum îmi
luminezi calea/ şi Domnului te rogi cînd mi-e greu/ mai binecuvîntat!/ Iar, cînd la geam/ tu mă vedeai că vin
acasă/ şi cînd apoi mă conduceai/ în drumul spre viaţă/
Din ochii tăi cei blînzi şi calzi/ tu florile creşteai/ din
lacrimi bobi de rouă./ În urma paşilor tăi mici/ creşteau
lilieci şi iasomie/ O! Ce n-aş da să fii aici/ să te mai
strîng în braţe/ să îţi sărut sfintele mîini/ brăzdate de
viaţă” (Măicuţa mea). Nucul, via, mama şi tata configurează, în Poem alb, ceea ce aş numi visul copilăriei,
spaţiul de identificare al vîrstei de aur; „blocată în timp
şi legată de vremuri”, surpată în neliniştile unor interogaţii active adresate lumii și sinelui, fiinţa se regăseşte
pe calea „luminii ascunse a credinţei”, în eterna reîntoarcere la paradisul vîrstei dintîi: „Calde lacrime
amare/ Dulci cireşe roşii/ Raze de argint în zare/ Undemi sunt strămoșii?/ Unde-i nucul din grădină?/ Unde-i
casa părintească/ Unde-i masa cea creștină?/ Unde-i
vatra strămoşească?/ Mîna mamei încreţită/ Strugurii
cei copţi din vie/ Fruntea tatei rîurită/ Unde sunt? De ce
mi-e mie?/ Să trăiesc gîndind la voi?/ Să mă zbat în
mlaştini grele?/ Să privesc morminte noi?/ Să zidesc lut
şi nuiele?/ Fraţii mei, surori frumoase/ Nucile se scurg
din ceruri/ Să le adunăm în vase/ Și să ne iubim de-a
pururi/ Cine oare ne opreşte?/ Cine oare ne dezbină?/
Cine dragostea-o striveşte?/ Cine dorul ni-l alină?”
(Cine?).
În cea de-a treia carte de poezie a Doinei Guriţă,
Lacrimi de sticlă expresia lirică se limpezeşte, „ocazionalele” sînt mai rare şi, oricum, rămân într-o retorică
decentă, supravegheată, fără excese (cum în Românie
centenară, de exemplu: „Românie stropită cu sînge de
sfinţi,/ De copii ce-au lăsat la vatră părinţi,/ Cu lacrimi
de prunci şi de mame vădane/ De soţii rămase acasă
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sărmane./ Românie iubită de veşnicul cer/ De adîncul
ce-aprinde stele ce pier,/ De lumina ce mîngîie cîmpul
măiastru/ Și de dorul ce plînge în codrul albastru./
Românie mare, sfîntă ca lacrima vieţii/ Pe tine te cîntă
cu doruri poeţii./ Printre atîtea urări şi doriri centenare,/
Eu te rog să revii în hotarele tale”), iar poemele „se
strîng” într-o formulă care convine fondului neoromantic al poetului; se vorbeşte despre un model productiv
al liricii eminesciene în poezia noastră de după 1960, a
cărui prezenţă activă nu înseamnă atît „preluare”, nici
„glosare”, ci identificare în liniile de forţă ale unui
cîmp literar, anume, în cele care conferă continuitate,
semnificaţie şi rezistenţă limbajului poetic în raport cu
structurările şi destructurările politice, sociale, literare,
cîte se vor fi succedat de mai bine de o sută de ani
încoace: aici au găsit un relansator textual poeţii contemporani, de la Nichita Stănescu şi Ana Blandiana,
pînă la Cezar Ivănescu şi Ioan S.Pop ori Daniel Corbu,
iar poeme precum Semănătorului de stele, Repeţi
aceeaşi simfonie, Vecernia mare din cartea Doinei
Guriţă ar putea „depune mărturie”, şi ele, despre felul
cum se (re) constituie modelul productiv eminescian în
stricta noastră actualitate literară, urmînd o filieră care
începe cu Macedonski şi Bacovia: „Pe margini de
nuferi,/ Din lacuri albastre,/ Se plimbă luceferi./ În
codrul de-aramă,/ Spre noaptea-lumină,/ Suspina o
mamă./ Îşi leagănă visul/ Pe braţe de doruri/ Rugînd
necuprinsul:/ «Cum oare cuprinde/ Văzduhul, cînd
trece,/ O stea ce se-ascunde?»/ «Priveşte în sus/ Acel
care crede:/ E-o stea ce-a apus?/ Va trece prin ceruri,/
O mie de ani,/ De lumină şi vremuri»./ Mama se-nchină/ Și-ascunde în suflet/ Un bob de lumină”
(Semănătorului de stele). Chiar şi sentimentul religios,
manifest în „pridvorul de vis” de la „uşa milei Sale”
(Visul meu...), transpus subtil în poeme care nu transferă formulele de amvon şi nici tonalitatea psalmilor sau
troparelor, se asociază paradigmei eminesciene, oferind, iată, vîrful valoric al poeziei Doinei Guriţă:
„Seara pe deal/ Toaca răsună mai tare/ trag clopotele/
Anunţă/ Vecernia mare/ Lîngă Iisus, candela arde-n
tăcere/ Trec spre apus, raze de soare stinghere/ Liniştea
se ascunde-n tainice unghere/ Se adună încet/ Călugări
în ruga fierbinte/ Se aude, blînd, preotul/ din strana cea
veche/ Cerul e pe pămînt/ Totul e fără pereche/ doar un
ecou de pasăre se aude în zare/ liniştită strana răsună
mai tare/ S-a înnoptat/ Cărările urcă înspre chilie/ Cu
lumînări aprinse, Hristos învie/ Toate se duc/ doar viaţa
în El rămîne/ Ție îţi mulţumim şi te iubim, Stăpîne!”
(Vecernia mare).
Amintitul fond neoromantic o conduce pe Doina
Guriţă spre tonalitatea elegiei care încă nu ajunge la
CONVORBIRI LITERARE

orfism, ci se păstrează, într-un lung lamento, mai
aproape de înţelesurile etimonului grecesc (elegeia
însemna, altădată, „cîntec de doliu”); pasteluri şi
poeme de notaţie precum Noapte de iarnă, Dorul, Visul
meu…, Lacrimi de sticlă, Lumina, Amurgul, Mă doare
albastrul, Nu are sens, Pierderea ta, Noaptea de acum,
Vorbim despre viitor ilustrează, mai degrabă, tînga,
ruga, litania, topind peisajul şi lumea în ceea ce „poeţii
blestemaţi” din alt veac numeau stare de suflet:
„Broboane de apă, prin geruri trecute,/ Coboară din
ceruri, pe sfori nevăzute./ Se-aştern, stea cu stea, pe
doruri tăcute./ Totul e vis, neuitările-s mute./ Se leagănă vifori pe braţ de troiene,/ Și stele coboară în pustiu
de poiene./ Tu mă veghezi în apus de poeme./ Gîndul
mi-e mut, visul meu geme./ Lepădîndu-mi durerea prin
naive unghere,/ Culeg amintiri din străfunduri stinghere./ În noaptea de iarnă şi de priveghere,/ Ruga e urlet,
crucea îmi este tăcere” (Noapte de iarnă). Prezentul
vegheat de ciocli şi gropari trece prin vama tristeţii spre
„paradisul morţii”, cu cărări de plumb, pe o altă scară a
lui Iacob, pe care fiinţa nu urcă, ci coboară în exilul său
pămîntesc, unde visul e „încremenit şi vînăt ca de
moartă”, în frică şi „eşec după eşec”, cu gura otrăvită,
fixată într-un „nod de gheaţă agonizantă”, în coşmarul
înfrîngerii definitive şi al cadavrului „iluziei fără limită”, anotimpul poemelor fiind „ciurul lui noiembrie”,
de dinaintea îngheţului, anunţînd „marea trecere”: în
acest fel vorbeşte fiinţa despre un viitor care nu există,
într-un tren fără nimeni şi spre nicăieri, unde negrul
existenţei se diluează în nimicul de dincolo: „Vorbim
despre viitor/ iar viitorul nu există./ Un tren care se
apropie/ Pe traiectoria sa/ nimeni nu îşi aşteaptă călătorul./ Încărcate cu nostalgie,/ Durerile sunt amare;/ căldura mă sufocă/ el îşi scutură gura/ Nimeni nu sărută/
Negrul este diluat/ în nimic./ Totul este posibil acum/
cînd viitorul nu există” (Vorbim despre viitor).
Două sînt alternativele de a ieşi din paradisul morţii, spaţiile securizante în poemele din Lacrimi de sticlă. Mai întîi e figura lirică tutelară a mamei, pe care
poetul o identifică, într-o lungă serie de texte, atît în
chipul Maicii Sfinte (Aşa să fie!, Primăvara), cît şi în
apariţia tragică a Maicii care „ţese scutece de lacrimi”
(din Mă doare albastrul), amintind de Muma lui
Lucian Blaga din Cruciada copiilor. În sfîrşit, în balansul baroc între teluric şi celest din poeme precum
Lacrimi de sticlă, Am adunat din vreme timp, Ninge
peste noi cu nard, Zorii se naşte visul luminii, speranţei, izbăvirii şi înaltului de departe; „Pe trepte/
Visează amurgul/ În lacrimi/ De sticlă./ Gînd/ Izvorît
curînd/ Din ultima noapte/ A vieţii tăcerii./ Pe şoapte/
Amare/ Se suie groparii/ Scuturînd lumina./ Iar eu/ În
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smirna genunii/ Îmi arunc inima/ În sus/ Şi se sparge/
De fierul/ Groparilor./ Sîngele meu/ În lacrimi de sticlă./ Adoarme-n cununa/ Căii Lactee” (Lacrimi de sticlă).
Doina Guriţă, poet al cărui debut se leagă de activitatea cenaclieră de altădată a lui Cezar Ivănescu, are un
evident potenţial de creştere valorică a liricii sale.
Tema pe care noua carte de poezie a Doinei Guriţă,
Închisă în Cuvinte care se alătură celorlalte motive lirice dominante din volumele anterioare este aceea a
recluziunii, a închiderii, în izolare şi surparea „ epavei”
; în spaţiul decupat al chiliei ori în cel al cuvîntului,
poetul se retrage într-un labirint pe care şi-l luminează
cu flacăra pîlpîindă a unui sfeşnic, dar şi cu speranţa
prezenţei, în icoană, a Maicii; „Izolare – stare de fapt/
Gînd neprimit/ Vis fără sfat/ Moarte sterilă/ Greu neuitat/ stare febrilă/ În om/ Și în sat.../ Neglijenţă bolnavă/
Ucizi dinainte./ Totu-i epavă/ Cînd veşnic/ Se minte./
Eu stau cuminte/ Închisă-n cuvinte/ Cu lumina în sfeşnic/ Cu Maica înainte” (Închisă în cuvinte). Dar lirica
Doinei Guriţă, încă de la debutul său este una a alternativelor, a unei baroce pendulări între repere fatale,
într-un interval – şi sîntem, nu-i aşa, fiinţe ale intervalului – deschis între chilia tuturor destrămărilor şi văzduhul de poveste, în fapt, văz-duhul poeziei: „Se-ntinde
pe ape/ Văzduh de poveste/ Păduri de luceferi/ Se scutur’ pe creste/ În Calea Lactee/ Mă nasc eu în tine/ În
mii de-anotimpuri/ Cu vin şi cu pîine/ Stropi-se-vor
zorii/ Cu lapte de zeie/ Să-nmugure teiul/ Și-a raiului
cheie/ Pe cărarea azură/ Cu trepte de sînge/ Călca-vom
păcate/ Cu suflet ce-o plînge” (Călca-vom păcate).
Redescoperind, cum spune într-un poem, „copilul din
mine”, care îşi urmează speranţa pentru a ajunge la
„iarna ultimei speranţe” pe un curcubeu naufragiat şi o
corabie abandonată, poetul toarce „ din firele de moarte/ cămaşă ultimelor şoapte” şi răspunde, totodată, unor
întrebări şi nelinişti de acum şi aici, întunericului cu
lumina pascală, a veşnicei Învieri: „Coboară/ pe lume,/
Tăcînd./ Și lumea/ se urcă/ spre stele,/ Plîngînd./ E
Paşte/ e taină,/ e dor,/ e-nviere!/ Pe Domnul/ îl strigă/
cei morţi/ şi cei vii./ Hristosul/ cu moarte/ pe moarte/
călcînd/ desferecă/ timpul/ şi iadul,/ urcînd/ către
Tatăl,/ cu răni/ de la lume,/ Cu lacrimi/ primite.../ Se
bucură/ cerul,/ adîncul/ petrece./ În inimi -/ speranţă,/
pe chipuri –/ lumină,/ în noapte –/ viaţă!/ Lucrarea –
deplină” (Pascală Lumină în întunericul pandemic).
Fiinţă a intervalului – stingheră, cum îi spune
Doina Guriţă („Nopţi în delir/ Stelele pier/ Caut lumini/ Pe un alt cer/ Oare mai sunt/ Suflet stingher/ Spre
nicăieri/ Rugile pier/ Beau trei cuvinte/ Sunt pasager/
Către oriunde/ Spre efemer” – Beție de cuvinte) –, poe54

tul se regăseşte în alternativa deschiderii, pe Calea
Damascului, într-un univers în expansiune („Din fiecare floare iese o rugă,/ din fiecare zbor ce urmă lasă/ se
naşte un curcubeu/ arc dintre noapte şi zi./ Din fiece
bob răsare o viaţă/ prin umbre se deschid noi cărări/ din
soare către lună raze cresc/ sclipiri de viaţă urzitoare”
– Din fiecare floare), învățînd dorul de Dumnezeu pentru a lăsa în urmă, în colbul de pe drumul revelaţiei,
uitările, visările, gîndurile, amintirile, viaţa însăşi (Mă
dor) şi pentru a formula opt porunci care se adaugă
decalogului biblic: „Să ne curăţim sufletele/ cu lumînările aprinse/ să ne umplem îngenuncherea/ cu tot ce nea dat Dumnezeu/ să ne inunde lumina/ cînd ochii vor
deveni luceferi/ să ne pavăm neînţelesurile / cu o nesperată răbdare/ să nu ne rătăcim/ să iertăm./ să dăruim,
dar mai ales/ să iubim” (Porunci); calea reînvierii, a
reluării vieţii cu suma intactă a virtualităţilor sale este
aceea a luminii Damascului: „Mi-ai sădit un fior în
inima/ plină de cicatrici/ am înflorit a nu ştiu cîta oară/
mai frumoasă în nevinovăţia mea/ Dintr-un răsărit sîngeriu/ văd o lume care se stinge încet/ eu cresc cînd/
lumina de Damasc luceşte/ pămîntul/ înfloreşte florile
de maci” – Cresc în vise). Calea Damascului (re)compune ceea ce poetul numea văzduhul de poveste, numai
că legătura cu acesta, închipuită în izolarea chiliei este
una firavă, a căilor de mătase, podurilor de stele, a
luminii care „ mai are de spus o poveste” şi a aripilor
de îngeri sau a urmelor pe nisip.
Dacă (între)deschiderea chiliei nu spre exterior, ci
spre abisul lăuntric e pe calea (re)găsirii credinţei, ispăşind, nevoindu-se în pustia recluziunii, închiderea e
tutelată de un calendar al pierderilor: fratele mărşăluind
printre astre „în haina militară”, casa părintească,
„astăzi goală” şi, mai ales, mama din poeme precum
Mă ceartă lumina de dor, Măicuţei mele, O, mamă..., E
ziua ta, mamă...: ca în acest poem antologic despre
mama icoană: „Cîteodată mă apucă un dor de/ nestăvilit/ de casa copilăriei astăzi goală/ doar pereţii sunt
plini de duhurile/ celor plecaţi printre stele./ Greu îmi
este/ cînd intru şi calc/ pe urmele paşilor lor./ simt
piroane în tălpi, în inimă,/ pupilele mi se dilată/ lacrimile devin de sticlă/ genunchiul de piatră./ palidă ca de
moartă mi-e faţa.../ timbre, amintiri/ mă copleşesc/ iar
aerul nu îmi mai ajunge.../ simt un nod agonizant în
gît.../ În tocul uşii am lăsat amintiri./ îţi văd chipul
blînd/ blajină mamă/ icoana sufletului meu,/ lumina
mea,/ aş vrea să te mai strîng în braţe/ să-ţi simt bătăile
inimii/ să-mi oglindesc chipul în marea/ ochilor tăi
verzi căprui...” (Dorul).
Beţia culorilor, a elanului vital şi a erosului din
volumele precedente se stinge în clar-obscurul luminii
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care pîlpîie asemeni flăcării unei lumînări în Închisă în
Cuvinte, între şoaptele şi neliniştile lumii de dincolo; e
semnul poeziei adevărate.
Un poet care scrie cu sufletul
Vasile Tudor este un poet care, demodat, cum își
spune, scrie cu sufletul („...scrii cu sufletul/ pari demodat/ numai firescul e astfel...” – Firesc), se poziţioneză
într-un fel dacă nu antagonic, cel puţin, polemic prin
raportare la paradigma generaţiei ’80 din care provine
şi pe care pare a o (re)găsi destul de tîrziu (poetul s-a
născut în 1955, dar şi-a tipărit cele șase cărți începînd
cu 2011); cum s-a văzut în Pietre curgătoare (2001),
Escortele tăcerii (2014), Cartea sonetelor (2015) şi
Același Altcumva (2020) și, acum, în urmă, în antologia de autor Somnul din Nămoluri, Vasile Tudor explorează labirintul interior, face proba acestuia, cum zicea
Mircea Eliade, găseşte acolo vedenia care să-i arate
drumul („Suna o trîmbiţă în labirint/ ovedenie edenie
denie/ O rafală de vulturi clătina văzduhul/ denie edenie ovedenie/ ah, trupul meu s-a răzvrătit și s-a aprins
pe ruguri” – Ovedenie), în fapt, Ovedenie făcînd o fermecătoare „confuzie” între „o vedenie” şi ovidenia trimiţînd la sărbătoarea Ovideniei, a Intrării Maicii
Domnului în Biserică, (re)găsind nu atît oximorul, cît
elementele contrastante, cele care lasă loc unei „zone
gri” unde contrastele se pot uni ori lupta: cîntecul rîios,
frumuseţea înmormîntată în oglinzi, animalele din cer,
cariile care macină Cuvîntul, urletul liric figurează
universul poetic al lui Vasile Tudor din Somnul din
Nămoluri: „Seara un cîntec rîios mistuie văzduhul/
umbra păstorului a ucis soarele/ şi totul se retrage-n
forma sa/ înveșmîntat în haine de preot/ cerul îşi mînă
turmele de zei/ o, printre trestii visătoare/ e o frumuseţe-înmormîntată în oglinzi/ de pretutindeni/ un duh
astral revarsă viaţa/ din animalele cereşti.../ dar somnul
din nămoluri/ închide orice gură/ şi Totul se retrage-n
forma sa/ cel fără formă învaţă-închipuirea.../ o, pe
buzele lui/ cuvintele sunt pietre curgătoare!” (Somnul
din Nămoluri): aici e Începutul, Geneza, în viziunea
poetică, a lui Vasile Tudor, cînd cel fără formă învăţă
(în)chipuirea.
Acesta este momentul cînd fiinţa deschide ceea ce
ea numeşte labirintul de aripi, o mişcare a aripilor în
interiorul labirintului, ca în Las mijlocul, desenînd,
într-un orizont mito-poetic românesc, mai întîi,
Pasărea, „sora mea bună”, ca o pierdere în „aerul
verde”, pe nişte „cărări de păsări”, un simbol ascensioCONVORBIRI LITERARE

nal foarte important pentru lirica lui Vasile Tudor:
„Nimeni nu ştie că pasărea/ e sora mea bună/ dinspre
subsuoară,/ că rîul/ e fratele meu geamăn dinspre
inimă./ Nimeni nu ştie că iarba/ e fiica mea dinspre
noapte/ şi piatra/ e numai umbra părinţilor/ dinspre
Amin!” (Nimeni nu știe); „...pînă la genunchi/ pînă la
coaste/ pînă la cuvîntul ce mă naşte/ creşte iarba/ pînă
la gene/ Doamne, ce pasăre/ mă pierde/ în aerul verde”
(Autoportret în iarbă). Lirica lui Vasile Tudor propune,
în spaţiul unui imaginar fastuos, izomorfismul între
pasăre şi Cal, Calul stelar, desigur, sălbatic, între lanurile albastre ale înaltului: „fericiţi cei care înţeleg un
Cal sălbatic/ pe care-1 vînează Iluzia/ şi umbra mortului pe întregime viu!/ E o copilărie umblînd printr-un
mormînt./ E o libertate de-Început/ pe care o ameninţă
o nicovală!/ (Fierarii cu lasouri se visează regi.../ O,
regii-ar da regatul pe coama Lui în agonie!)/ fericiţi cei
care mai aud/ tăcerea aiurind lumi inocente/ fericiţi cei
care înţeleg/ o libertate virginală rămasă-n lume pentru
El/ fericiţi cei care sunt/ o singurătate călcînd direct pe
copite/ (cîndva încercase o potcoavă blondă/ cu lacrimi
albastre/ şi de atunci/ rumegă iarba din urmele Lui/ cu
o blîndeţe nobilă...)/ fericiţi cei care înţeleg” (Calul
sălbatic). Zborul pare a fi tema-pivot a poemelor lui
Vasile Tudor; în fond, poezia sa fixează căderea îngerului din înalt, prin oglinda care înşală – spaeculum –,
pe o hîrtie, mototolită, în ţinutul fără noapte, la ceea ce
poetul numește ora virginală: „Norii de azi împing
norii de mîine/ Ploile plîng norii de ieri/ Sunt bălţi în
care nu ştiu cine/ Închide infinitul în tăceri./ Mă joc în
ele absorbit în mine,/ Îndepărtată-i forma mea./ Prin
ceruri scurse-n adîncime/ O vîslă trage stelele în ea./ Și
iar recad în golurile-înalte,/ Oglinzile întunecă în vînt./
Sunt neclintite, totuşi alte,/ Cuvintele trezite-n necuvînt/ Sunt bărci nescrise, albe rînduri, –/ Hîrtii mototolite-n gînduri!” (Sonet către Nori). Zborul păsării,
poate, al „păsării domnului Poe”, cum se sugerează în
Rondul de singurătate, al calului stelar şi al îngerului,
în lirica elementelor contrastante a lui Vasile Tudor, se
„opune” figurilor lirice ale teluricului - Cerşetorul care
poartă în mînă „sufletul morţilor” şi care nu mai crede
în sufletul viu („nici cerşetorul nu mai crede-n suflet/
monezile sunt rare/ abia mai sună-n zi/ acel ce-şi lasă
ochii în picioare/ îşi plimbă modestia/ tristeţea de a fi/
şi-acei ce-i umbresc fața/ clipesc în trotuar/ neînţelesul
lor de alţii/ e înţelesul lui amar/ durerea nu opreşte
lumea/ nici o privire nu-l atinge/ e fără rost să mai
întindă/ o mînă-n care întreg nimicul strînge” –
Cerşetorul), Îngerul, Solitarul care caută, cu disperare,
„ un anestezic pentru suflet”, Cineva şi Nimeni, alteri-
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tatea, Celălalt care scrie fiinţa „cu degetul arătător”,
hrănind un soare funerar („Sunt rău şi singur şi golan/
Îmi rîd de mine nebuneşte/ O, fericirea-i un ciolan/ De
care cîinele boleşte!/ Trec doamnele şi eu rămîn/
Integru şi negat și sumbru.../ Indiferenţă de păgîn,/
Mormîntul alb prin care umblu/ Hrănind un soare funerar/ Un drum ce n-o să mă cuprindă/ Sunt libertatea de
barbar/ Ori ştreangul atîrnînd de grindă!/ Alcooluri
pentru un biet gropar,/ Copilul mut dintr-o oglindă!” –
Sonet către Nimeni), Viermele rău din „mărul cel frumos”, Domnul Nu, cu lăuntrul fără chip, Piatra care trezeşte nisipul şi singuratica viaţă a poetului, Mama căreia poetul îi trimite o emoţionantă Scrisoare, Părinţii
care „parcă sună nopţile de sub pămînt”, în spaţiul fiinţial al (pî)rîului Sitna („Curgi, Sitnă, curgi/ în maluri
adormite/ prin apele tale şi eu am trecut/ departe-i
marea cea nemărginită/ marginile satului nu le-am
văzut/ azi cursul tău amestecă în mine/ tot ceea ce-i
nelimpezit/ nici clopotele-înalte/ nu le-am mai auzit/
cum bat pe dedesubt/ în ritm de vîsle-întoarse/ numai
susurul tău mocnit/ trece prin inima mea/ un frig ce
izbucneşte-n oase/ (privește-n tine îndelung:/ o albie se
lăfăie în stele/ undele sting şi reaprind/ chiar zilele zilelor mele/ cai albi pe cîmpuri de jăratec/ copilăria mea
umblînd desculţ...)/ Curgi, Sitnă, curgi/ indiferentă
lume/ în deal curg trupuri/ numai trupuri curg.../ (şi mut
rămîne cerul/ în care m-am privit)” – Sitna), misterioasa Wer, care primeşte elegia vagabondului singur
(„Preatrista mea numită Wer/ Numai vederea te mai
strînge./ Ți-ai pus cuvîntul meu cercel/ Dar tot îţi mai
vorbesc prin sînge!/ Ai tras pe tine un alt cer/ Să fiu un
plîns fără ureche/ Prinţ invizibil şi stingher/
Vagabondînd o lume veche./ (Prin reverii se-arată R/
Simţind în cifra II o lege!)/ Însingurat de-a nu fi cer/
Nu poate viaţa-mi să te nege./ Preatrista mea numită
Wer/ Un vagabond singur e-un rege!” – Sonet către
Wer), Zaheu din poeme ale unui subtil sentiment religios, precum Zaheu, Duhul zilei, Înluminarea, în sfîrşit, Şarpele, cu ochiul ucigător şi cîntecul său de doliu
nemaiîmblînzit, din cel mai frumos poem al cărţii:
„Curgea din constelaţii doliul, un cîntec/ tremura în
sînge.../ Era un cîntec surd de şarpe, un cîntec/ nemaiîmblînzit./ Un ochi se deschidea în aer iar eu îl surprindeam/ cum plînge,/ Îl arătam miresei mele şi ea rîdea că
sunt smintit!/ Era-n singurătatea noastră o plînsă muzică de stele./ La fericirea generală mă pregăteam a fi
imun!/ Dansam o rochie în negru ori trupul său:/ (gol
de inele...)/ Îl arătam miresei mele şi ea rîdea că sunt
nebun!/ Era în păru-i galben vremea, erau pe umeri/
ninsori blînde./ Se clătina noaptea din noapte, simţeam
miros/ de mort spre viu.../ Curgea din constelaţii doliul,
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în juru-mi/ auzeam plîngînde/ Femei ce imitau un şarpe
spre-a măsura a fi un fiu!/ Dansam o rochie în negru ori
trupul său: (alb nenuntit!)/ Îl arătam miresei mele şi ea
plîngea că-s fericit!” (Sonet către Mireasă).
Într-o altă ordine, poezia lui Vasile Tudor este despre fericirea prin uitare, în magia mincinoasă (şi otrăvitoare) a „doliului de argint” şi a albului iubirilor –
alb, deopotrivă, al rîsului, al chipului de argint al mortului, rîsul alb care orbeşte şi ecranează (pe)trecerea
timpului, ca în poemul Dar orb eram…, însoţind un
„rege obosit”, păstrîndu-se, nealterat, în tăcerile albite
dintre literele negre ale textului, în albul crinilor şi pe
mormîntul alb; în Somnul din Nămoluri, albul se asociază morţii, cu lumina dizolvată din care poate creşte
lumea, cum scrie Vasile Tudor în Plajă, fixează limitele
în teritoriul lui Orfeu şi Euridice, explorînd orfismul
într-un poem precum Cîntec pentru Euridice, ca şi sentimentul apăsător al prezenţei Celuilalt, a alterităţii, cu
chipuri „scurse-ntr-un alt chip” şi a sumbrei prezenţe a
Absenţei: anticarul altor inimi scrie astfel; „Iubito,
pînă la uitare/ acest pămînt ne strînge viaţa/ iar noi ne
prelungim în alţii/ iar alţii-n alţii ne tot schimbă/ privirile şi faţa” (Îmbrățișare).
Multe texte din secţiunea Sonetelor absenţei sînt
nereuşite pentru că, iată, trecerea poeziei lui Vasile
Tudor în forma fixă, a speciei clasice nu-i face bine
(rime căutate, forţate, imagini lirice retezate din cauza
„patului lui Procust” al sonetului, iar trimiterile spre
Nietzsche, Hölderlin ori Ecleziast nu înobilează suficient textul liric); Vasile Tudor trebuie să rămînă în
libertatea formelor lirice, ca în izbînzile poetice din
volumul același altcumva; un alt fel de „rugăciune
împărătească”, în singurătate şi întristare, din tăcere
într-o altă tăcere a unui poet care îşi vede lumea din
cuvinte: „Tatăl meu/ care-ai trecut prin nouri/ lasă-mi
tăcerea ta/ bunătatea şi simplitatea/ nervul de a fi/ acelaşi altcumva/ lasă-mi bucuria/ zilelor duse/ în frumuseţe anonimă/ şi întristarea fără, gînd/ aici cuvîntul numi ajunge/ şi totuşi este-n mine” (Scrisoare către Tată).
În astfel de texte, Vasile Tudor este un poet deplin, un
liric autentic, (supra)vieţuind într-o paradigmă construită în orizontul romantismului şi simbolismului,
care scrie în curţile reunite în Somnul din Nămoluri o
poezie crepusculară, în pîlpîirea „stelei adormirii” ce
luminează, oricît de vag, întunericul unde se va fi pierdut Euridice şi apele rîului Lethe, cu luntraşul care
aşteaptă simbria trecerii dincolo, în tăcerile pustii.
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Joi 1 / 14 fevruarie. Din nou zăpadă mare. La
10½, ora de lucru la rege. Vine și Marghiloman
pentru formalitățile de observat cu înmormântarea lui
Milan de la Viena, la o mănăstire sârbească lângă
Calovitz, în Ungaria. Regele „cordial”1 cu mine. Ne
spune de Milan că de aceea era așa de indignat împăratul Alexandru III al Rusiei în contra lui, fiindcă-l
plătise ca să plece din Serbia cu promisiunea că nu se
mai întoarce, și tot s-a mai întors; că de aia a lăsat în
scris să fie înmormântat în Austrio-Ungaria, și nu în
patria sa, fiindcă fiul său, actualul rege Alexandru, ia oprit întoarcerea, cu amenințare că la dimpotrivă îl
împușcă, că tânărul rege Alexandru este așa de
intrigant și mincinos, încât – pe când își pregătea
căsătoria cu Draga Mașin – simula că vrea să se
căsătorească cu o prințesă germană, i se destinase
prințesa de Anhalt, intervenise împăratul Germaniei
Wilhelm II și, fiindcă era ceva greutăți pentru zestre,
făcuse pe prințul Schamburg-Lippe (bogat, venit 4
milioane) să-i destine ca zestre 1 milion mărci,
rugase și pe contele Goluchowsky să facă pe
împăratul Franz Joseph să lucreze în favoarea acestei
căsătorii și apoi deodată se însoară cu Draga Mașin și
se apropie de Rusia.
La 11° 40’, suntem toți miniștri, regele, prințesa
Maria cu cei 2 copii mari, la Gara Nord și primim pre
prințul Ferdinand, care vine dinAnglia, de la
înmormântarea reginei Victoria, după ce fusese la
Berlin, la jubileul de 200 ani al regatului. La gară, și
Kiderlen-Waechter (ministrul german) și Kennedy
(ministrul englez).
La cameră, situația tot nehotărâtă în comitetul
delegaților pentru impozite.
Vineri 2 / 15 fevruarie. Ninge mereu. R –5°, la 5
ore dimineața. Sărbătoare, ceva repaus.
Sâmbătă 3 / 16 fevruarie 1901. Dimineața la 8
ore, –14° R. Senin. La 11½, recviem pentru moartea
lui Milan, în biserica Kalinderu din str. Doamnei.
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Duminecă 4 / 17 fevruarie. Dimineața 8 ore, –6°
R. Viscol de zăpadă toată ziua.
Mercuri 7 / 20 fevruarie. Ninge puțin.
Temperatura ±0 ° R. A murit azi dimineață bietul Ioan
Budurescu, de mine numitul procuror general al
Curții de Apel Craiova. Un atac de apoplexie!
Telegramă
Doctor Cernătescu
Craiova
Rog să exprimați d-nei Budurescu și întreaga
familie cea mai adâncă părere de rău pentru pierdera
distinsului bărbat.
Ministru Maiorescu
Doctor Cernătescu
Craiova
Guvernul a hotărât suma de opt sute lei pentru
înmormântarea mult respectatului Budurescu pe
seama statului. Mandatul va sosi după îndeplinirea
formalităților parlamentare. Rog înștiințați ziua și ora
înmormântării la care Ministerul Justiției va fi
reprezentat prin un înalt funcționar.
Ministru Maiorescu
Sâmbătă 10 / 23 fevruarie 1901. 7 ore dimineața,
–9° R. A tot nins de mercuri. Enormă zăpadă.
Mulțimea agricultorilor. Ieri și alaltăieri s-a reparat la
noi caloriferul, dar n-am suferit de frig: sobele din
salon, sufragerie, tindă, odaia de baie și cea de toaletă
ne erau aproape suficiente, nici nu era prea frig,
numai –1. Azi s-a lăsat frigul, dar azi funcționează
caloriferul.
Aseară, între 9 și 10½, Consiliu de Miniștri, cu T.
Rosetti, Take Ionescu și Jean Lahovary invitați.
Discuția de a introduce taxa vinului, părăsitul,
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vechiul meu proiect (de la 1888) cu monopolul
lumânărilor de ceară (de la care se așteaptă 1½
milion), arendarea hectarelor disponibile la bisericile
rămase fără parohii (Take Ionescu), taxă de încă 6 lei
la chiar fabrica de spirt (desființând accizele
comunale și plătind statul comunelor venitul acesta,
iar câștigul statului ar fi vreo 4 milioane și mai bine,
cari azi se pierd în contrabandă – cea mai șireată și
mai ușoară la spirt).
Avea aerul că discutăm în liniște. Însă de luni
sara, suntem iar într-un fel de criză. A interpelat luni
în senat D. Sturdza pe Carp asupra politicei
finanțiare, zicând în treacăt că Fleva la Domenii a
fost un hoț, Take Ionescu cu chestia școalelor de la
Brașov un falsificator, afacerea Hallier un scandal.
Carp în răspunsul său nu a relevat deloc aceste
atacuri, nici Nicu Filipescu, amestecat și el în discuția
asupra Băncei Naționale, nici altcineva din senat (eu
plecasem în timpul vorbirii lui Sturdza, de
plictiseală). – Din această cauză, marți interpelarea
indignată a lui Păltineanu, susținută și de Take
Ionescu. Carp, tăios2: Eu nu m-am scandalizat cu
trecutul dv, am declarat d-lui Cantacuzino, că numai
de acum înainte, nu pentru trecut. Voiți să vie Sturdza
la guvern? Rețeta e ușoară: dați-ne un vot de blam. –
A mai vorbit Nicu Filipescu împăciuitor. N-am
îndrăznit să propun o moțiune, și3 chestiunea se
tergiversează, încet. Decizia în prima linie în
Comitetul delegaților al legilor asupra impozitelor a
lui Carp (ridicarea impozitului funciar, a impozitului
pe patente – aici e principala dificultate, introducerea
noului impozit complementar – și apoi, în baza
liberei declarații a mobiliarului corespunzător – sau a
impozitul pe venit).
Marți 13 / 26 fevruarie 1901. Și ieri a nins tare.
Azi senin, dimineața la 7 ore, -4° R.
Ieri ședința memorabilă a camerei, în care a vorbit
Take Ionescu contra moțiunii de încredere propusă de
Hiottu, Carp admirabil contra lui T. Ionescu și a
comitetului delagaților, Păltineanu trivial și prostșiret contra guvernului, Panu în 2 peri, N. Filipescu
bine, energic, cam declamatoriu, G. Gr. Cantacuzin,
șeful partidului, cumsecade-stupid-perfid-avar4
contra lui Carp, Delavrancea (în cauză pierdută, în
atmosferă defavorabilă) pentru guvern. Moțiunea de
încredere a lui Hiottu a căzut cu 74 voturi contra 75.
Miniștrii (6 ca deputați) s-au abținut, asemenea
Cantacuzino, și Jean Lahovari, dar ceilalți delegați au
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votat 5 contra noastră, precum și Virgil Arion, fratele
ministrului C.C. Arion.
Noi veseli, pregătim plecarea la Abbazia.
Azi 4½ – 6, la mine la ceai, după invitarea lui
Carp, toți miniștrii, afară de Jacques Lahovari. Carp
spune că regele i-a zis că nu mai poate recunoaște pe
G.Gr. Cantacuzin de șef al partiduluiu după votul de
ieri de la Cameră. Regele s-a și adresat direct la D.
Sturdza pentru formarea cabinetului, fără a mai
consulta pe Cantacuzin, care – ca un tont – aștepta
azi, toată dimineața și până pe la 4, să fie chemat la
rege.
Noi 7, cei de la ceai, 1) rămânem în partid, dar toți
ai noștri (Rosetti, P. Missir etc.) își dau dimisiile din
funcțiile clubului, 2) nu mai contribuim la ziarul
„Conservatorul”, ci în „Epoca”. 3) Așteptăm
încetarea de la sine a șefiei lui G.Gr. Cantacuzino
(pentru a recunoaște apoi pe Carp singur șef).
Sara, ceai la Marghiloman, la care sunt invitați
toți senatorii și deputații noștri.
Eu nu mă duc, nemaiavând interes la această
mișcare momentană. Târziu, târziu va mai fi ceva de
făcut și în felul meu, dacă va mai fi.
Mercuri 14 / 27 fevruarie. Senin. Dimineața la 7½
ore, –11° R. Scurtă convorbire mișcătoare între
Anicuța și mine asupra năruirii idealului meu politic
Carp-junimist.
Voi mai simți oare un crâmpei de ideal fără de
care eu unul nu pot lucra?
Între 10 și 11 a. m., merg la Ministerul de Justiție,
primescu dimisia lui Jean Miclescu, secretarul meu
general (și a architectului de la Palatul Justiției,
Mandrea) și-mi iau ziua bună de la directorii de
serviciu: activul Nedelcu și sincerul, onestul?,
colectivist Aurel Năcescu (s-a arătat sub Stătescu
neonest). Apoi, cu Anicuța la tribunal, ca să
iscălească împreună cu mine în registrul de renunțare
la succesiunea răposatei mama’n Cassia. Apoi eu
singur la Banque de Romanie (director Stolz), ca săi propun să-mi ție în depozit bonurile mele urbane
5%, în valoare nominală de 191.000 franci, ce vreau
să-i iau de la Banca Generală Română. La 2 ore
senat, unde Sturdza cetește decretul de dizolvare.
Noul minister:
Sturdza, prezident, Externe, ad-interim război.
Aurelian, Interne
Pallade, Finațe
Stoicescu, Justiție
CONVORBIRI LITERARE

Haret, Culte
B. Missir, Domenii
Ionel Brătianu, Lucrări Publice
Apoi 5-6 ore, curs universitate. (Comte,
Geometrie și Taxonomie) și, direct de acolo, în frac
la rege, care m-a ținut de la 6 la 7¾! Grea și foarte
obositoare zi.
Regele foarte amabil, obicinuita vizită de adio,
dar causerie historique. Cum era el bine cu regina
Isabella a Spaniei, de când fusese la Madrid în 1861
(el de 22 ani); de aceea s-a și trimis la 1874 pe
Cypriano del Naso la București (eram și eu ministru)
ca să-i notifice nu știu ce, spre mesagiul consulilor;
noi fiind încă pe atunci considerați vasali. Poarta s-a
plâns și la Rusia, dar Gorciacoff a răspuns: „E
greșeala Almanahului de la Gotha, eu nu mai pot
schimba nimic”5. – Mi-a mai spus, că el – regele – a
luat parte activă în răsboiul pentru SchleswigHolstein de la 1864, marea confuzie de atunci cu
Wrangel6, până a venit Moltke. – Că la 1866, înainte
de a veni în România cu avertismentul lui Bismarck,
Kronprinzul de atunci, Friedrich-Wilhelm (la 1888,
împăratul Friedrich III), de altminteri prieten cu el,
era foarte anti-Bismarck și, când i-a spus Carol că
vine la București și după sfatul lui Bismarck, i-a
întors spatele și apoi iar a venit spre el cu oarecare
violență: „Și7 tu ești captivat de Bismarck. Ăsta îl va
nenoroci pe tatăl meu, el dorește cu orice preț război
cu Austria și vrea să te folosească în acest scop”.8
Etc. etc. avea aerul să zică că liberalii vor sta la
Guvern numai vro 2 ani, că noi am căzut „în
picioare”9, că acum are Carp mai mulți aderenți, că
noi suntem adevărații conservatori cu Nicu Filipescu
etc., că și Sturdza și-a arătat mulțumirea că este Nicu
Filipescu cu noi.
Vineri 16 fevruarie / 1 martie. Dimineața la 7 ore,
–7° R. Multă zăpadă. Ceață.
Ieri ziua mea de naștere, 61 ani. Eu vesel la
început, eram hotărâți să plecăm peste 8 zile la
Abbazia și să nu mă mai prezent la alegerea de
senator universitar. Dar a venit dimineața Carp,
Missir, T. Rosetti, la dejun Lupu Costake, toți zicând,
că trebuie să mă aleg că am aerul „de a abandona
partida” 10 din descurajare.
În mine iar tevătură sufletească, și aceasta mi-a
devenit de vro 5 luni inspuportabilă. În sfârșit, între
4-5 vorbă cu Anicuța, hotărâre să mă prezint la

alegere (e la 11 martie) și apoi să plecăm la Abbazia.
E foarte obositor și pentru o mai bună terminare a
cursului universitar asupra Filosofiei positive.
Atunci m-am liniștit. Era, în sfârșit, o hotărâre
definitivă.
La masă la noi, Seveștii, Mitică și Alexandrina,
Juca și Missir, a venit pe neașteptate și Zoe Linche, și
au asistat la sfârșitul mesei și Olga Duca cu Nineta.
După masă, le-am cetit schița lui Basarabescu
(„Convorbiri”, 15 decemvrie 1900), În jurul lui
Ionescu și la 10 ore au plecat toți.
Telegramă
Villa Alloro
Abbazia.
Putem sosi abia Mercuri 27 martie. Rog scrisoare
de răspuns.
Maiorescu11
Note:
. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul continuă în limba română.
2. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul continuă în limba română.
3. De aici, până la finalul zilei textul este în limba
germană în manuscris.
4. Ultimele patru cuvinte în limba franceză în manuscris. Textul continuă în limba română.
5. Ultimele doisprezece cuvinte în limba franceză în
manuscris. Textul continuă în limba română.
6. Friedrich von Wrangel (Papa Wrangel, 1784 –
1877), feldmareșal general prusac.
7. De aici, textul continuă în limba germană în manuscris.
8. Aici se încheie textul în limba germană în manuscris
și continuă în limba română.
9. Ultimele două cuvinte în limba franceză în manuscris. Textul continuă în limba română.
10. Ultimele patru cuvinte în limba franceză în manuscris. Textul continuă în limba română.
11. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.

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

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
CONVORBIRI LITERARE
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DOCUMENT

Ioana DIACONESCU

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

Proiectul Statului cultural gîndit de
Dimitre Gusti preconiza cunoașterea științifică
în evoluția reformatoare a societății românești.
De altfel, pentru scurtă vreme în funcția de
ministru al Instrucțiunii Publice, Cultelor și
Artelor (1932-1933), cel care a fost fondatorul
Școlii sociologice de la București, a dat
speranțe multor intelectuali din guvern care
doreau inițierea unui cod al muncii intelectuale. „Proiectul muncii culturale puse în slujba
«științei nțiunii»”,elaborat de Dimitrie Gusti,
va fi reluat în sîmbure, reinterpretat și consolidat abia în timpul domniei regelui Carol al IIlea. Instaurat prin Constituția din 1938, acest
regim politic părea să fie singurul care va acorda un rol masiv și muncii intelectuale. În
Parlamentul din timpul Noului Regim al
Renașterii Naționale, categoria profesiunilor
intelectuale era reprezentată de 111 parlamentari (senatori și deputați). „[…] Frontul Renașterii
Naționale, înființat la 15 decembrie 1938 ca «primul
partid monopolist din România», avea ca formațiuni
de bază breslele profesionale, urmînd ca la conducerea statului să participe «toți cei ce se dovedesc capabili, afirmîndu-se prin menire și muncă».
Asemănările dintre regimul carlist și modelele german și italian se evidențiau în privința concepției
asupra muncii” (Sdrobiș Dragoș, Limitele
meritocrației într-o societate agrară, Elefant Online,
2016). Autorul, istoricul și profesorul Sdrobiș Dragoș
realizează o foarte clară și pertinentă analiză a acestui
fragment din spațiul interbelic românesc. Domnia sa
pune în pagină o informație necesară a epocii, dezvoltînd participarea esențială a lui Mihail Ralea, ca
ministru al Muncii în guvernul Renașterii Naționale,
la crearea Societății „Muncă și voie bună”, înființată
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după proclamația Constituției din 1938, „pentru
organizarea timpului liber petrecut de muncitori”.
„Arhitectul noii filosofii a muncii a fost Mihail
Ralea, ministru al Muncii în guverunul Renașterii
Naționale. Pentru Ralea ideea de profesie derivă din
«marele principiu al muncii și al credinței, în sensul
că nicăieri munca și credința nu sunt mai statornic
cultivate decît în cadrul profesiei»”. Noua Românie
instaura un regim al muncii, cu funcții sociale și politice ale statului asigurate de cei care, înainte de toate,
erau încadrați economic în structura lui.
Drept urmare cultul muncii va reprezenta elementul central în propaganda noului regim. Înființarea
Asociației Muncă și Voie Bună, instrumentalizarea
propagandistică a zilei de 1 Mai („care nu mai e sărbătoarea înăcrită și pizmașă a muncitorilor obijduiți
de altă dată, [ci] e sărbătorirea înfrățirii românești
prin muncă – Mihail Ralea”) și chiar organizarea
Expoziției internaționale Muncă și Voie bună la
București, în iunie 1939, erau manifestările unui
regim care vedea în muncă o obligație civică de a
contribui la binele comunității. […] „De fapt,
organizația Muncă și Voie Bună trebuia să fie instrumentul de ocupare al timpui liber al muncitorului”.
(ibidem)
Programul Muncă și Voie Bună a rămas în cele
din urmă, în cea mai mare parte în fază de proiect.
Asociația a fost creată în scopul organizării timpului
liber al muncitorului „în mod eficient”, dar și al cultivării și instruirii lui. În acest scop au fost alcătuite
biblioteci muncitorești, reprezentații de teatru muncitoresc, emisiuni la Radio pe temă, o revistă intitulată
Muncă și Voie Bună. Existau participări la programe
ale unor mari intelectuali și scriitori la Radio –
Alexandru Marcu, Tudor Vianu, P.P. Panaitescu,
Theodor Capidan, Victor Ion Popa…
CONVORBIRI LITERARE

Între 1939 și 1940 apărea la București revista
bilunară ilustrată Muncă și Voie Bună al cărui titlu se
va transforma în 1941 în Muncitorul Național
Român. În revistă semnau Mihail Sadoveanu (care a
condus publicația împreună cu Octav Livezeanu),
Tudor Vianu, Gala Galaction, Mihail Sebastian.
Printr-o circulară va intra în vigoare stabilirea
zilei de 1 Mai drept „ziua muncii și a voiei bune” care
se va manifesta în toată țara și cu un serviciu religios
(Te Deum) oficiat în prezența autorităților civile și
militare, a clerului, corpului didactic, baroului,
inspectoratelor.
După 1940 organizația se va denumi Luptă și
lumină și conform schimbărilor obiectivelor sale va
avea numai program social. Activitatea se va încheia
definitiv în 1944.
Revista Muncă și Voie Bună l-a avut ca director
pe Mihail Sadoveanu și ca redactor pe Octav
Livezeanu. Publicația făcea parte din Trustul de presă
Carol al II-lea. La înființarea revistei a contribuit și
preotul Ioan Marina (viitorul Patriarh Justinian) asiduu colaborator la pagina religioasă.
În DUI 073553 vol.1 ACNSAS „SADOVEANU
MIHAIL”, sunt cîteva documente, prețioase în ciuda
numărului lor restrîns, legate de apariția, ca noutate,
a publicației MUNCĂ ȘI VOE BUNĂ, apărută pînă în
1940 și avînd colaborările celor mai prestigioase
personalități culturale ale României, scriitori, profesori, înalte fețe bisericești.
***
Fila 87
România
2 iunie 1939
Ministerul Internelor
Subsecretariatul de Stat al Propagandei
[Către] Onor.
Direcțiunea Generală a Poliției
LOCO
Cu onoare vă rugăm să binevoiți a ne comunica
orice inforrmațiune aveți asupra
D-lor Mihail Sadoveanu din București... [...] și
Octav Livezeanu1 din București[...].
Susnumiții cer autorizație pentru apariția revistei
CONVORBIRI LITERARE

Muncă și voie bună.
Subsecretar de Stat,
[semnat indescifrabil]
Director, [semnat indescifrabil]
Adnotare marginală finală olografă: „15 iunie
1939/ Dl.Comisar Rusu – instrucțiuni/ [semnat indescifrabil]”.
***
Fila 88
CORPUL DETECTIVILOR
18 August 1939
Grupa I
R E F E RAT
Urmare delegațiunii primite de a face
informațiuni cu privire la M.Sadoveanu și Octav
Livezeanu, care solicită autorizația pentru apariția
revistei Muncă și Voie Bună am onoarea a referi
următoarele:
M. Sadoveanu domiciliat în București[…], de
profesiune scriitor, romancier, novelist este născut la
5 noiembrie în Pașcani, căsătorit cu Ecaterina de 60
[ani], are patru copii pe Dimitrie de 34 ani, Mircea 25
ani, Lucia 24 [ani] și Livia 22 ani.
Numitul s-a stabilit în București la 1 iulie 1937 și
a domiciliat la Copou – Iași.
Din informațiunile făcute este cunoscut că a fost
simpatizant al Partidului Național-Țărănist2 și în
general al liderilor de stînga și francmasoneriei. A
fost director al ziarelor Dimineața3 și Adevărul4.
Este membru al Academiei Române, Doctor
Honoris Causa al Academiei Mihăilene, senator în
actualul parlament, membru al F.R.N5.-ului în care sa înscris de la început, încadrîndu-se astfel în noul
ritm al statului.
Octav Livezeanu, de profesiune inginer și ziarist,
domiciliat în București […] este originar din
Râmnicu Vâlcea, fiul lui Andrei Livezeanu, fost șef
al organizației national-țărăniste din RâmnicuVâlcea, fost deputat și senator, azi decedat.
Octav Livezeanu a făcut și el politică nationalțărănistă, a fost secretar al Dr-lui Lupu. În 1932 a
condus revista OPINIA PUBLICĂ care dezbătea ideile politice ale partidului țărănesc de sub conducerea
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lui Dr.Lupu și critica vehement atitudinea primului
ministru de atunci IULIU MANIU și în care SCARLAT CALLIMACHI6, colaboratorul său nu se ferea
să critice atît pe unele persoane din jurul M.S.Regelui
ca și pe Suveranul însuși.
După dezmembrarea partidului national-țărănist a
rămas alături de IULIU MANIU și Dr. LUPU7 și a
colaborat la ziarul (sic!) Dimineața și Adevărul.
Din informațiile făcute rezultă că, numitul, de la
desființarea partidelor politice, nu a mai activat în
nicio mișcare poltică subversivă.
Revista MUNCĂ ȘI VOE BUNĂ este scoasă din
inițiativa domnului ministru M. Ralea și conține
numai articole care interesează viața muncitorilor.
Avînd în vedere cele de mai sus, vă rog să
binevoiți a dispune.
COMISAR,
[semnat indescifrabil]
* * *
fila 91
ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR
DIRECȚIUNEA GENERALĂ A POLIȚIEI
Corpul detectivilor
SUBSECRETARIATUL DE STAT
AL PROPAGANDEI
1 septembrie 1939
La adresa dvs. nr. 2004/939, avem onoarea a
înainta anexat o notă informativă relativ la Mihail
Sadoveanu și Octav Livezeanu, ambii domiciliați în
București, care solicită apariția revistei MUNCĂ ȘI
VOE BUNĂ.
Director General,
Inspector de poliție,
[fără semnătură] [fără semnătură]

Note:
1 – OCTAV LIVEZEANU (n.1902 – m.1975), om
politic, ziarist, ministru al culturii începînd cu 1946.
Membru al Partidului Național Țărănesc și apropiat al dr. Nicolae Lupu. Între 1934 și 1938 membru
P.N.Ț. iar din1938 membru al Partidului Socialist
Țărănesc condus de Mihail Ralea. A fost ministru al
artelor, al propagandei, al artelor și informațiilor, din
nou al artelor în guvernele Petru Groza, fiind neîntrerupt ministru între 1946 și 1950, ultima dată în guver-

nul Groza-Gheorghiu-Dej. A fost vicepreședintele
Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu
Străinătatea. A fost deputat în Marea Adunare
Națională.
2 – PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC – a fost
un partid politic format în 10 octombrie 1926 prin
fuziunea Partidului Național Român din Transilvania
(avîndu-l pe Iuliu Maniu drept președinte) cu Partidul
Țărănesc din Vechiul Regat (avîndu-l ca președinte pe
Ion Mihalache). În perioada interbelică a fost alternativa de guvernămînt la Partidul Național Liberal și ca
forță de menținere a regimului democraticconstituțional. După al doilea război mondial a fost
principala forță politică care s-a opus invaziei sovietice în România.
3 – DIMINEAȚA – publicație periodică cotidiană
de centru stînga, din perioada interbelică. A apărut în
1904 cu titlul Adevărul de dimineață sub direcția lui
Constantin Mille. Din decembrie 1904 s-a numit
Dimineața.
4 – ADEVĂRUL – cotidian central înființat de
Alexandru Beldiman, apărut întîi la Iași, între 1871 –
1872, apoi la București între 1888 pînă în 1916, apoi
între 1919 – 1937. Ziarul a reapărut după decembrie
1989, de fapt schimbîndu-i-se titlul din Scînteia în
Adevărul.
5 – FRONTUL RENAȘTERII NAȚIONALE – a
fost un partid înființat de Regele Carol al II-lea la 16
decembrie 1938. La 22 iunie 1940 Frontul Renașterii
Naționale devine partid unic și se va numi Partidul
Națiunii. El va funcționa sub conducerea supremă a
Majestății Sale Regelui.
6 – SCARLAT CALLIMACHI – (n.1896 –
m.1975) supranumit Prințul Roșu pentru aderarea sa la
comunism. Jurnalist, eseist, poet, activist comunist,
istoric, om politic democrat. Se trage din domnitorul
fanariot omonim. Licențiat în drept cu studii superioare la Paris, colaborator la ziare comuniste – „Facla”,
Chemarea, Clopotul etc.
7 – NICOLAE LUPU (N.1876 - M.1947), medic,
membru în conducerea Partidului Național - Țărănesc.
S-a separat de P.N.T., creind o facțiune dizidentă de
stînga în 1927, apoi în 1946 constituind Partidul
Țărănesc Democrat care mai tîrziu a intrat în coaliție
cu P.C.R Este cunoscut prin criticile pe care le-a adus
lui Iuliu Maniu pentru a-i lua locul în vederea orientării partidului spre stînga. Neavînd acordul lui Maniu a
format, prin distanțarea gruparii, Partidul Țărănesc
Democrat.
DOCUMENT
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INEDIT

Scurt cuvânt înainte
Acum un deceniu, Joan Marler, în calitate de director al Institute of Archaeomythology (Sebastopol, California) mia transmis că, având cunoştinţă de corespondenţa mea cu regretata Marija Gimbutas, ar dori să publice măcar unele dintre scrisorile noastre. I-am trimis copiile celor care supravieţuiseră în posesia mea şi am adăugat o scurtă introducere,
precum şi traducerea în engleză a interviului care apăruse (la rubrica Oaspeţi de seamă) în numărul din 1 februarie 1985
al revistei ieşene Cronica (vezi mai jos). Aşa se face că, într-un număr special al Journal of Archaeomythology (JAM),
din 2011, au apărut (sub titlul “Interview and Correspondence ~ 1984-1992 – Adrian Poruciuc and Marija Gimbutas”)
atât interviul cât şi scrisorile (redate chiar în formele lor dactilografiate!), la care Joan Marler a adăugat câteva comentarii lămuritoare. Am socotit, abia acum, că materialul respectiv se poate dovedi de interes nu doar pentru specialiştii
care ştiu cine a fost savanta lituano-americană Marija Gimbutas, ci şi pentru un public mai larg. Drept urmare, am făcut
o propunerea de publicare a unei traduceri în română a respectivei corespondenţe (însoţită şi de versiunea originală a
interviului în discuţie), propunerea fiind acceptată cu multă bunăvoinţă de Cassian Maria Spiridon, în calitate de director
al revistei Convorbiri literare.

Adrian PORUCIUC
Noiembrie 2021

Notă editorială
În legătură cu celebrarea unui secol de la descoperirea civilizaţiei Cucuteni din România, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a organizat conferinţa
intitulată „Civilizaţia Cucuteni în context european”,
desfăşurată în zilele de 24-28 septembrie 1984.
În cadrul conferinţei, Adrian Poruciuc, de la
Facultatea de Filologie a universităţii respective, a
tradus comunicarea prezentată de Marija Gimbutas1,
care, imediat după aceea i-a acordat traducătorului
său un interviu, ulterior publicat într-o revistă românească de cultură.
A fost începutul unei strânse prietenii între cei doi
cercetători, după cum se poate vedea din corespondenţa care a urmat între ei. Înainte de 1990, a trebuit
ca scrisorile celor doi să fie formulate cu grijă, pentru
a pătrunde prin filtrul oficialităţilor româneşti, având
în vedere că pe atunci România trecea prin „cea mai
rea perioadă a comunismului românesc”2. Unele scrisori n-au ajuns la destinaţie. Poruciuc a descris-o pe
Gimbutas ca pe un „far miraculos”3 pe timpul acelor
ani de represiune.
În introducerea de mai jos, Adrian Poruciuc prezintă mai întâi atmosfera politică românească specifică momentului primei sale întrevederi cu Marija
Gimbutas.
Joan Marler
JAM, 2011
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Introducere
Ar fi greu pentru mine să ştiu cum îşi imaginau
cei din Vest comunismul românesc din anii 80. Ca să
ofer o mică deschidere spre adevărata situaţie, am
tradus în engleză următoarele fragmente dintr-un editorial al unei reviste de cultură din Iaşi (Cronica, 5,
1985), fragmente care conţineau următoarele emanaţii de extaz colectiv:
Întregul nostru popor a sărbătorit, într-o atmosferă vibrantă, din adînc patriotism, aniversarea zilei de
naştere şi a peste cinci decenii de activitate revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretarul
general al partidului, preşedintele Republicii
Socialiste România […]. „Ştiindu-vă la cîrma ţării –
se spune în Mesajul Comitetului judeţean Iaşi al
P.C.R., – luminos astru călăuzitor, suflet din sufletul
neamului românesc, inimă veşnic vie a patriei, vizionar cutezător al timpurilor noastre, geniu politic al
lumii contemporane, promotor neobosit al păcii, destinderii şi cooperării între naţiuni, cu gîndul şi fapta
alături de popor, avem neîncetat certitudinea izbînzilor de azi şi de mîine, ne avîntăm cu mîndrie şi curaj
spre înălţimea cutezătoarelor dumneavoastră idei şi
fapte”.
Aceasta era „atmosfera vibrantă” în care s-a
petrecut prima mea întâlnire cu Marija Gimbutas, în
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Iaşi. Textul de mai sus arată aşa cum arată nu doar din
cauza englezei mele ne-native. Cred că nici un alt traducător nu s-ar fi descurcat mai bine. De vină a fost
doar stilul specific halucinantului „limbaj de lemn” al
comunismului. Iar faptul că, la cinci luni după întâlnirea noastră, a apărut (cu unele abrevieri editoriale)
interviul cu M.G., pe ultima pagină a exact aceluiaşi
număr din Cronica în care apărea şi editorialul din
care am citat mai sus, era un eveniment pe care l-am
simţit a fi o victorie personală.
Postura mea de traducător la întrunirea academică
privitoare la cultura Cucuteni s-a datorat unui norocos concurs de împrejurări. Ştiu asta acum, deoarece,
doar cu câteva luni în urmă (în 2010), o persoană (pe
care noi o ştiusem a fi „de sprijin” pentru poliţia politică românească – Securitatea), a ţinut să-mi mărturisească, cu un zâmbet nostalgic, că fusese iniţial desemnată ca interpret al Marijei Gimbutas la conferinţă,
însă, deoarece a avut de rezolvat nişte urgenţe de
familie, organizatorii au fost nevoiţi să-i găsească un
suplinitor; iar eu am fost singurul găsit disponibil.
Slujba mea temporară s-a dovedit a nu fi prea
uşoară, mai ales deoarece tot ce a prezentat M.G. era
atât de interesant încât m-am străduit din greu să iau
şi notiţe, în timp ce traduceam pentru ceilalţi participanţi. În pauza de după comunicare, îndemnat fiind şi
de notiţele mele, am avut timp să o abordez pe M.G.
(care m-a invitat imediat, în stil american, să-i zic pe
numele mic) şi, printre altele, i-am solicitat un interviu, care, pe parcursul unei alte pauze, mi-a şi fost
acordat (vezi mai jos). În acea primă conversaţie,
Marija a arătat o vioiciune care îmi transmitea că era
conştientă de însemnătatea prezenţei sale pentru
mine, mai ales în circumstanţele respective.
Ce a urmat, după acea primă întâlnire a mea cu
M.G., a fost o corespondenţă intermitentă. Foarte
mult timp le lua scrisorilor mele să ajungă în America,
iar unele dintre ele nici n-au mai ajuns vreodată acolo.
Cu toate acestea, am putut să ne transmitem unele
date şi idei. Ea se putea arăta atât entuziasmată, cât şi
critică, în una şi aceeaşi scrisoare. La o vreme după
aceea, în ultima lună a lui 1989, a căzut comunismul,
chiar şi în România. Printr-un concurs norocos de
împrejurări (în principal, printr-o mână de ajutor primită de la ambasada americană din Bucureşti), am
ajuns să beneficiez de un grant Fulbright, care a făcut
posibilă deplasarea mea în S.U.A., unde, timp de doi
ani, m-am bucurat de statutul de visiting scholar la
University of Chicago. În perioada respectivă am
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putut şi zbura, de două ori, până la Los Angeles, pentru a participa la conferinţele de indoeuropenistică
organizate la UCLA, în 1991 şi 1992. Cu prima ocazie
am vizitat-o şi pe Marija, la reşedinţa ei din Topanga
Canyon. Mult mai lămurit decât tot ce am discutat cu
ea atunci, îmi amintesc livingul său cu podelele acoperite de fotocopii şi planşe.
M-am întors în România în vara lui 1992, cu
multe cărţi în bagaje şi cu mult entuziasm. Eram pornit să promovez serioase studii de indoeuropenistică
la universitatea ieşeană şi să transmit colegilor şi studenţilor tot ce mai învăţasem despre arheomitologie,
domeniu definit de M.G. în volumul ei din 1989 (The
Language of the Goddess). După o vreme au început
să mă amărască însă resturile de năclăială comunistă
care încă mai întinau viaţa noastră academică. Aşa că
m-am menţinut cât se poate de ocupat; atât de ocupat
încât nu am găsit timp să reiau de îndată corespondenţa cu M.G. (şi, de fapt, nici nu prea ştiam pe
atunci cât de grave erau problemele ei de sănătate).
Către sfârşitul anului 1993, colegii din California
(printre care se aflau şi câţiva discipoli ai Marijei) mau înştiinţat de intenţia lor de a organiza, în toamna
lui 1994, o mare conferinţă (privitoare la „indoeuropenizarea Europei nordice”), în capitala Lituaniei,
Vilnius*. M-am înscris imediat. Evenimentul era
menit să marcheze o spectaculoasă întoarcerea acasă
a savantei lituano-americane. Dar, ca de obicei,
Marija s-a dovedit plină de surprize: în loc să se
întoarcă triumfal în ţara natală, a plecat spre tărâmul
Marii Mame**. Aşa încât conferinţa din 1994 s-a
transformat într-un eveniment de comemorare a sa.
Cu toate acestea simţeam toţi că ea este încă printre
noi. Iar pentru mine personal evenimentul era cu totul
deosebit pentru că am reîntâlnit acolo colegi şi prieteni americani, dar am şi făcut cunoştinţă cu specialişti (din ţări precum Lituania, Germania şi Rusia)
care o cunoscuseră personal pe M.G., sau fuseseră
influenţaţi de idei ale sale. Am avut plăcutul sentiment de apartenenţă la comunitatea respectivă.
Ca să revin la aspectele principale abordate de noi
doi la prima întâlnire, cea de la Iaşi, voi spune că, în
principal, acele aspecte se reflectă în textul interviului publicat în 1985, a cărui traducere în engleză mia solicitat-o Joan Marler, pentru publicare în Journal
of Archeomythology.
Adrian Poruciuc
JAM, 2011
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Cronica, nr. 5 (p. 10), 1 februarie 1985
Oaspeţi de seamă
Interviu cu prof. dr. Marija Gimbutas
despre culturile arhaice
Strălucire vie a ochilor, accentuată de ochelari
(două perechi pe care le schimbă mereu). Un accent
inimitabil, atît în engleză, cît şi în germană. Bucuria
conversaţiei. Nu doar conversaţie „interesantă”, ci
pasionată, cu vervă. Prof. dr. Marija Gimbutas de la
Los Angeles fusese invitată la sesiunea ştiinţifică
„Cultura Cucuteni în context european” (Iaşi-Piatra
Neamţ, 24-28 septembrie 1984)***, ca una din somităţile arheologiei sud-estului european; şi ni s-a dezvăluit ca o voce de luat în seamă şi în domeniile mitologiei şi folclorului. Comunicarea intitulată „Religia
Vechii Europe, cu referire specială la cultura
Cucuteni” a mirat pe unii şi a încîntat pe alţii. După
aplauzele academice am rămas în continuare la sesiune, pîndind o pauză şi improvizîndu-mi în cap nişte
întrebări cît de cît la obiect. N-am prins ocazia decît
după-amiază, dar între timp mă mai documentasem,
aşa că am avut curajul să solicit un interviu, pe care
Marija Gimbutas mi l-a acordat cu bunăvoinţă.
AP: Stimată doamnă profesor, ceea ce ne-aţi prezentat aici despre civilizaţia arhaică şi cultul Marii
Zeiţe neolitice mi-a sugerat că nu doar specialiştii, ci
şi un public mai larg ar trebui să fie pus la curent cu
cercetările dumneavoastră. Ca filolog, mărturisesc
că vă cunosc lucrările doar din recenzii şi trimiteri.
Oricum, din titlurile pe care mi le-am notat, am
dedus extinderea treptată a ariei geografice care v-a
preocupat din punct de vedere arheologic: în 1956
aţi publicat o lucrare despre „preistoria răsăritului
european”, în 1965 apărea lucrarea privitoare la
„cultura bronzului în Europa centrală şi răsăriteană”, iar apoi, într-un articol din 1973 (referitor la
civilizaţiile care au precedat indoeuropenii în
Europa) foloseaţi deja formula de „Vechea Europă”
într-o accepţiune proprie. Se poate observa cum fiecare deceniu a însemnat pentru dumneavoastră luarea în considerare a unei tot mai largi porţiuni din
Europa.
MG: Cred că a fost o dezvoltare logică. Primele
realizări de seamă le-am avut în est, mai ales în cercetarea culturii numite azi în general CucuteniCONVORBIRI LITERARE

Tripolie, cea mai importantă dintre culturile Vechii
Europe cu care indoeuropenii (reprezentaţi de cultura
curganelor) au venit mai întîi în contact. Extinzîndumi apoi cercetările, am avut ocazia să observ foarte
importante elemente comune în manifestările vieţii
spirituale aparţinînd diferitelor culturi europene
vechi.
AP: Cum definiţi, de fapt, Vechea Europă?
MG: În concepţia mea, această formulă denumeşte complexul de culturi arhaice (cu multe legături
între ele) care înfloreau în Europa înaintea infiltrării
dinspre est a hoardelor de populaţii păstoreşti vorbitoare a unor dialecte indoeuropene. Acea infiltrare a
avut loc în trei valuri succesive în perioada 42003000 î.e.n. Indoeuropenii au distrus sistemul acelor
culturi matriarhale, impunîndu-şi (prin avantajul unui
armament superior şi al folosirii cailor în luptă)
forma patriarhală de organizare a vieţii sociale.
Vechea civilizaţie, cu frumuseţea şi fragilitatea ei, a
supravieţuit mai îndelung (pînă pe la 1500 î.e.n.) în
regiunile mediteraneene, mai ales în insule.
AP: După terminologia folosită („infiltrare”,
„hoarde”), se pare că simpatia dumneavoastră nu se
prea îndreaptă spre strămoşii noştri indoeuropeni…
MG: Cercetările arheologice mi-au dovedit că
oamenii Vechii Europe nu erau nici pe departe nişte
primitivi nefericiţi. Totul ne indică o nespusă bucurie
de a trăi, în unele cazuri cu mult rafinament; de asemenea, o înţeleaptă înţelegere a morţii, văzută doar
ca o cale naturală spre renaştere şi regenerare. Acest
paşnic şi echilibrat mod de viaţă a fost teribil zdruncinat de foarte „masculinii” indoeuropeni. Aceştia nau reuşit să distrugă însă totul. Civilizaţiile actuale,
folclorul popoarelor europene păstrează urme ale
concepţiilor şi ritualurilor Vechii Europe.
AP: Văzîndu-vă admiraţia pentru civilizaţia
matriarhală, v-aş putea numi arhi-feministă…
MG: N-am nimic împotrivă. De fapt, am avut o
experienţă interesantă şi cu feminismul contemporan.
Comunicarea mea de azi se bazează în parte pe concepţii pe care le-am exprimat într-un volum din 1974.
Propusesem editurii titlul de Zeiţe şi zei ai Vechii
Europe (avînd în vedere că, cel puţin cronologic, mai
întîi au fost zeiţele); mi s-a spus că nu sună bine şi
pînă la urmă titlul s-a publicat cu ordine „patriarhală”. Apoi, probabil datorită creşterii pretenţiilor feminismului, pentru ediţia a doua, din 1982, s-a revenit
la titlul propus de mine iniţial.
AP: Care a fost atitudinea arheologilor cînd i-aţi
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„trădat” pe jumătate, ocupîndu-vă mai mult de ipoteze mitologice?
MG: Pot mărturisi că am ajuns „oaia neagră” în
unele cercuri de specialişti. Totuşi, unii m-au înţeles
şi m-au sprijinit. Mai ales confratele Joseph
Campbell, un adevărat big friend.
AP: Ocupîndu-vă de modalităţi ancestrale de
exprimare a vieţii spirituale, nu se poate să nu fi
recurs la Mircea Eliade.
MG: Fără îndoială. Deşi m-am inspirat mult şi
din Carl Jung, în definirea şi clasificarea unor
imagini arhetipale, a trebuit să cer şi ajutorul lui
Eliade; atît citindu-i opera, cît şi provocîndu-l la discuţii personale. Am avut astfel ocazia să-mi dau
seama că avem multe în comun: interesul pentru
„material românesc”, precum şi pentru viaţa spirituală a speciei umane în general. Cu toată „limba neutră”
(engleza) pe care o foloseam amîndoi (telefonic) simţeam că provenim de pe meleaguri apropiate. Şi la
Eliade şi la Jung m-a impresionat interesul lor pentru
comorile ascunse în tradiţia populară. În ce mă priveşte, cînd făceam arheologie şi descopeream urme
ale unor rituri agrare, încercam mereu să fac legătura
cu ceea ce ştiam din folclorul cunoscut în tinereţe.
AP: Păcat că nu avem timp pentru o discuţie mai
lungă, deoarece multe din ipotezele Marii Zeiţe despre care ne-aţi vorbit, ca şi multe dintre atributele şi
atribuţiile ei, le putem încă întrevedea în creaţii folclorice româneşti. Nu ştiam că ariciul apare aşa de
des reprezentat în descoperirile arheologice şi că
poate fi interpretat ca simbol al mamei htoniene. Ştiu
însă că nu-mi puteam explica de ce ariciul apare ca
un important „colaborator” în legendele noastre
despre facerea lumii.
MG: O, dar e grozav! (îşi notează, după ce a
schimbat iar ochelarii). Aş vrea să am şi eu o carte cu
aceste legende (i-am trimis-o). Mi le va traduce discipola mea Linda Ellis, care a învăţat româneşte la
Boston. Sper să aflu mai multe despre folclorul dumneavoastră.
AP: Totuşi, să revenim la „specialităţi”. În ce
măsură am putea vorbi de o „şcoală Gimbutas”, profilată pe arheologia Vechii Europe?
MG: Am putea vorbi mai degrabă de şcoala celor
grupaţi în jurul publicaţiei The Journal of IndoEuropean Studies. Unii dintre foştii mei elevi, precum M. M. Winn, au devenit foarte cunoscuţi; alţii
sunt pe cale să se afirme, precum Linda Ellis, care ma însoţit la Iaşi, unde urmează să prezinte o ipoteză
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proprie asupra tehnologiei ceramicii de Cucuteni.
Institutul de Arheologie al Universităţii California, pe
care îl reprezint, are nouă filiale în diferite oraşe din
S.U.A., cu diverse specializări: arheologie, mitologie, tehnologie a prelucrării ceramicii şi metalelor şi
altele.
AP: Am înţeles cît de mult sînteţi în favoarea perspectivelor interdisciplinare, mito-psiho-arheologice. Ce spuneţi de posibilităţile de „împăcare” între
lingvişti şi arheologi?
MG: Ambele părţi ar avea de cîştigat. E adevărat
că, în ce priveşte Vechea Europă, posibilele relicve de
limbă sunt puţine şi nesigure. Dar în domeniul
indoeuropenisticii există destul material şi pentru lingvişti şi pentru arheologi. Şi mai e ceva: în arheologie, ca şi în alte domenii, nu trebuie neglijaţi outsiderii care au ceva de spus…
AP: Ştiu că sînteţi aşteptată, aşa că mă văd obligat să trec la tradiţionalele întrebări finale. Planuri
şi perspective?
MG: Deocamdată aştept apariţia volumului meu
despre imagini şi simboluri sacre ale Vechii Europe,
care îl continuă pe cel cu zeiţele şi zeii. Sper să-l primiţi curînd. În rest, voi continua interpretarea, pe
aceeaşi linie, a altor descoperiri arheologice.
AP: Impresii despre România?
MG: Nu cunosc România doar din punct de vedere arheologic. Am trecut de cel puţin cinci ori pe aici.
Îmi pot reproşa că am făcut-o cam din fugă, mereu în
drum spre şantierele din Bulgaria şi Grecia. Pe de altă
parte, pot spune că îmi sunt bine cunoscute realizările
colegilor români. Lucrările domnului Profesor
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, directorul Institutului de
istorie şi arheologie din Iaşi, mi-au fost de mare
folos. Am rămas impresionată de realizările recente
ale domniei-sale. De asemenea, contactele pe care leam avut cu ocazia acestei sesiuni mi-au dezvăluit
puncte de vedere interesante, precum cele ale colegilor Anton Niţu de la Iaşi, sau Dan Monah de la Piatra
Neamţ. Oricum, fiţi sigur că am de ce să mai vin în
România.
AP: Mulţumim. Vă aşteptăm.
Adrian Poruciuc
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Corespondenţă între Marija Gimbutas şi
Adrian Poruciuc, 1985-1992 (I)
Institute of Archaeology
University of California, Los Angeles
May 15, 1985
Către Prof. Adrian Poruciuc.
Dragă Prietene,
Scrisoarea dv. a ajuns la mine la mijlocul lunii
martie. Îmi cer scuze că n-am răspuns imediat.
Scrisoarea e pur şi simplu atât de bogată, încât mi-ar
fi fost imposibil să dau vreun răspuns de rutină.
M-aţi întrebat dacă îmi mai aduc aminte de dv.,
traducătorul meu de la conferinţă. Cum v-aş fi putut
uita? Cred că cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat
în România a fost întâlnirea cu dv. Aşa că scrisoare
dv. mi s-a înfăţişat ca un dar preţios. Primul meu
gând a fost, ce păcat că sunteţi atât de departe şi că nu
putem discuta mai des. În această parte a lumii mă
simt extrem de izolată; persoane cu formidabila dv.
anvergură pur şi simplu nu există pe aici. Scrisoarea
îmi va rămâne ca o preţioasă comoară la care mă voi
întoarce de multe ori.
Probabil v-am spus deja că lucrez la o carte despre imagini şi simboluri ale Vechii Europe****. La
acest moment, aproape am terminat-o şi sunt în negocieri cu editorii. Unele dintre lucrurile la care vă referiţi în scrisoare le-am abordat şi eu în cartea mea; dar
aţi adăugat multă lumină unor imagini arhetipale. Vă
mulţumesc în special pentru informaţiile despre urs,
cerb, căprioară, ca şi pentru cele privitoare la seceră
şi la bour. În lucrarea mea am pus luna în legătură cu
cârligul ciobănesc (caţa) şi cu spirala; dar acum văd
că trebuie să fac o mică revizuire şi să discut legătura
cu secera lunii. Cu siguranţă e vorba de secera lunii;
chiar şi în folclorul lituanian se face referire la luna
nouă ca seceră. Poveştile despre supraoameni care se
puteau întinde ca să ia secera lunii de pe cer şi să
recolteze nesfârşite lanuri într-o singură noapte sunt
frumoase reprezentări ale puterii magice pe care o
avea secera.
Vă rog să nu ezitaţi să-mi mai scrieţi când mai
constataţi legături între unele imagini preistorice şi
unele care ne sunt cunoscute din folclor. Asemenea
asocieri sunt extrem de importante şi doar prin ele
putem ajunge la o mai bună înţelegere a imaginilor
sacre şi a miturilor. Foarte recent am început să desCONVORBIRI LITERARE

cifrez asocieri între încă-existenta Zeiţă a Morţii şi
Regenerării (vrăjitoarea din zilele noastre) şi zeiţa
preistorică ale cărei numeroase epifanii erau: vulva,
clepsidra, pasărea de pradă, peştele, broasca, ariciul,
şoarecele etc. E o adevărată plăcere să descoperim
asemenea legături.
Am primit şi interviul pe care l-aţi publicat.
Mulţumesc mult pentru că m-aţi făcut cunoscută unui
public mai larg.
Din nou, vreau să vă mulţumesc pentru bucuria pe
care mi-a făcut-o întâlnirea cu dv., ca şi citirea scrisorii dv. Voi încerca să vă trimit unele extrase, care v-ar
putea interesa.
Urări de bine.
Cu mult respect,
Marija Gimbutas
Facultatea de Filologie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
27 martie 1987
Sehr geehrte Frau Professor,
Iată-l din nou (cu scuze fără rost) pe traducătorul
dv. din România. A trecut ceva timp de când v-am
scris ultima oară, dar, credeţi-mă, în tot acest timp mam gândit la dv. şi la tot ce faceţi. Mulţumesc pentru
bunăvoinţa de a-mi trimite toate acele extrase. Le
citesc şi le recitesc aproape în fiecare lună, încercând
să găsesc legături între afirmaţiile dv. şi domeniul în
care fac cercetări în prezent, adică (pre-) istoria limbilor germanice (şi europene în general).
Nu prea există suficient spaţiu într-o singură scrisoare, dar sper să vă pot aduce la cunoştinţă măcar o
parte din preocupările şi „descoperirile” mele. În cursul acestui an s-ar putea să-mi public opiniile privitoare la un interesant cuvânt românesc, anume teafăr
(‘sănătos, în bună stare, întreg la minte’)*****. Am
descoperit, din întâmplare, că acest cuvânt (considerat a fi de origine necunoscută) poate avea legături cu
o întreagă serie de cuvinte germanice: vechiul scandinav taufr ‘magie, scriere magică, descântec, talisman’, vechiul german zoubur ‘vrajă’, medio-olandezul tover şi vechiul englez teafor ‘miniu, cinabru’, ca
şi englezul modern (dialectal) tiver ‘vopsea roşie,
ocru roşu’ (folosite mai ales la marcarea oilor).
Etymologisches Wörterbuch der deutschen
Sprache al lui Fr. Kluge, în articolul privitor la
Zauber, menţionează legătura dintre un anumit colorant (Roteisenstein) şi runele magice, care erau de
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obicei vopsite în roşu. Aşa am ajuns să mă gândesc la
o posibilă origine gotică (sau gepidică) a rom. teafăr.
Sistemul fonetic vechi germanic se potrivea cu forma
cuvântului românesc (sau mai degrabă vice-versa),
iar o alunecare semantică de la ‘magic, sacru’ la
‘sănătos’ e foarte uşor de înţeles. Nu exclud posibilitatea unei moşteniri independente (în substratul limbii române şi în pre-germanică) de la o cultură preistorică a ocrului roşu. Dv. ştiţi mai multe despre semnificaţia acelei pulberi roşii în zona nord-pontică.
Consider că şi o altă legătură arheologico-lingvistică merită lămurită, anume cea dintre titlul regilor
hitiţi, tabarna (sau taparna) şi denumirea unui anumit tip de secure, cu denumirea de topor în slavă şi
română. În al său dicţionar etimologic al limbii ruse,
M. Vasmer menţionează corespondenţi foarte interesanţi ai rus. topor, nu doar în limbile iraniene, ci şi în
finlandeză şi în limbi turcice.
Multe „topoare” (sau „topoare-ciocan”) descoperite de arheologi în Europa estică nu par să fi fost
folosite ca unelte sau arme (şi mă gândesc mai ales la
cele mai timpurii, din cupru moale). Ele desigur erau
însemne de autoritate, aşa cum erau şi securile duble
ale zeului anatolian al tunetului (şi nu uit posibilitatea, sugerată de dv., a unei „contaminări” dinspre mai
timpuriul simbol al fluturelui). Nu este dificil de tras
concluzia că sensul arhaic al hititului tabarna nu era
chiar de ‘rege’, ci mai degrabă de ‘cel care deţine
securea puterii’. Există o serie de cuvinte vechi anatoliene care încep cu l- (precum numele regal hitit
Labarnas, sau precum numele lui Zeus Labrandeus)
şi care pot fi de asemenea luate în consideraţie, având
în vedere că o schimbare fonetică de la consoană dentală (t/d) la lichidă (l) pare să fi fost specifică atât
Anatoliei, cât şi Italiei pre-latine (a se vedea lat. lingua în postură de corespondent etimologic al germanicelor tongue şi Zunge). Dl. Prof. Ivănescu îmi
spune că îşi aminteşte de o sugestie a lui Günthert cu
privire la corespondenţa dintre slav. topor şi grec.
labrys, dar nu am reuşit să ajung la sursa acelei informaţii. Oricum cred cu fermitate că există o legătură
între tapar cu sensul de ‘secure’ şi titlu regilor hitiţi.
Deşi se crede că hitiţii, ca prim popor indoeuropean care a dominat Anatolia, au ajuns în zona respectivă dinspre est, ar trebui să luăm în consideraţie
şi pătrunderi (mai timpurii) peste Helespont, adică
dinspre orizontul cultural Cernavodă II-Ezerovo (sub
presiunea valului 3 curganic?). Am în vedere aşa ceva
mai ales pentru că securea dublă (sau toporul-ciocan)

apare frecvent ca simbol pe ortostate de tip stelă plasate pe morminte „cu ocru roşu” descoperite în
Dobrogea şi în Bulgaria. Ce vreau să sugerez este că,
pe lângă asemenea fapte răsfirate, există posibilităţi
de dezvăluire a sensurilor primordiale ale unor cuvinte care sunt încă în uz, iar o mai bună colaborare între
arheologi, lingvişti şi istorici încă este de dorit în
această privinţă.
De mult timp aveam de gând să vă întreb dacă aţi
fi de acord cu o traducere a cărţii dv. despre Zeiţe.
Cartea prezintă mult interes pentru culturile balcanice. Nu mă prea pricep însă la proceduri administrativeditoriale. Oricum, aş vrea mai întâi să aflu opinia şi
sugestiile dv., înainte de a întreprinde ceva. Aştept cu
nerăbdare orice fel de mesaj de la dv.
Multă sănătate!
Al dv., cu respect deosebit,
Adrian Poruciuc
* Cu titlul The Indo-Europeanization of Northern
Europe, volumul cu lucrările conferinţei de la Vilnius avea
să fie publicat în 1996, la Washington, D.C.
** Marija Gimbutas a încetat din viaţă la data de 2
februarie 1994. În anul următor, Adrian Poruciuc avea să
publice, în Arheologia Moldovei (XVIII, 361-364), articolul „Marija Gimbutas, 1921-1994”, în memoria savantei
lituano-americane.
*** Lucrările bazate pe comunicările de la conferinţa
din 1984 au fost incluse în volumul colectiv intitulat La
civilisation de Cucuteni en context européen (Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 1987), printre acele lucrări
aflându-se şi cea a Marijei Gimbutas, intitulată “Old
European Deities. With an Emphasis on Images from the
Cucuteni Culture”.
**** Este vorba de volumul monumental care avea să
apară în 1989, cu titlul The Language of the Goddess (San
Francisco: Harper & Row).
***** Articolul “Lexical relics (Romanian teafăr,
German Zauber, English tiver): A reminder of prehistoric
red-dye rituals” avea să fie publicat în 1990, în The
Mankind Quarterly (33, 1: 3-41).

Traducere din engleză
şi note finale de Norbert PORUCIUC
Note:
1. Gimbutas 1987, 99-124 .
2. Comunicare personală.
3. Ibid.
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Constantin BOSTAN
Col. (r) Victor Verzea,
director al Poștei și Telegrafului
Extrem de surprinzătoare (mai mult: uluitoare,
incredibile) apar adesea actele de trădare și personajele care sunt în centrul lor, atunci când se ridică
miraculosul „văl” ce le-a disimulat. În parte, și colonelul în rezervă Victor Verzea, jalnicul erou al acestui
trist episod, a fost dătător de asemenea surprize pentru românii cuprinși în vâltoarea evenimentelor din
toamna 1916 – vara 1917... Dacă-i cercetăm
înaintașii, găsim și un motiv în plus spre a nu-l fi crezut capabil de asemenea ticăloșie. Bunicul său, protopopul Alexie Verzea, însoțea în 1848 la Viena, ca
deputat al românilor, pe bravul mitropolit ortodox din
Ardeal, Andrei Șaguna, în avântata sa misiune de a
înmâna împăratului Franz Joseph petiția istoricei
Adunări de la Blaj, revendicatoare de drepturi pentru
mult nedreptățiții săi conaționali1.
Nepotul Victor Verzea (n. Săcele, Brașov, în dec.
1865), absolvent al Școlii Militare de Ofițeri (1886)
și al Școlii Speciale de Artilerie (1888), era căpitan în
decembrie 1894, când – asemenea strămoșului protopop – a pornit și el într-o „temerară misiune europeană”. Cerem iertare memoriei sfinției sale, dar zvăpăiatul său urmaș i-a depășit nu doar „așteptările”, ci și
patrioticul itinerariu pașoptist, trecând incognito prin
Viena și oprindu-se tocmai la Bruxelles, în compania
unei picante dansatoare...
Nu știm exact când și cum a revenit V.V. în țară,
dar constatăm că „armia/patria i-a fost recunoscătoare”. Nu doar că a fost reprimit între purtătorii de
epoleți (e drept, din postură de rezervist), dar a devenit maior la 10 Mai 1903 și apoi colonel, tot sub aura
marii sărbători regale, în anul izbucnirii Primului
Război Mondial. Nu i-au lipsit nici funcțiile dătătoare
de resurse financiare: în serviciul Pirotehniei Armatei
(ajunsese subdirector în 1906), director general al
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Poștei (1910-1912), comisar guvernamental la Banca
Națională (1913) și iar mai mare peste Poștă și
Telegraf (1913-1916)2.
La fel de iertători și generoși s-au arătat, la timpul
potrivit, soția și chiar tatăl-socru (ditamai intendentul
general al Armatei Române), cărora, potrivit mărturiei oferite de Gazeta Transilvaniei (Brașov, anul L,
nr. 151, sâmbătă, 11/23 iulie 1887, p. 2), le înmuiase
inimile și-n fața unui altar ultracentral din capitala
României, în urmă cu aproape 7 ani: „Duminică, în
12 iulie s.v., d-l sublocotenent Victor Verzea, fiul dlui A. Verzea, preot în Săcele, își va serba cununia sa
cu d-șoara Zoe Tamara, fiica d-lui general
[Gheorghe] Tamara, în biserica Crețulescu din
Bucuresci. – Adresăm urări de fericire tinerei
părechi”.
Dacă spectaculoasa reabilitare a mult iubitorului
ginerică se datorează, în mare parte, și poziției-cheie
a socrului, nu trebuie neglijate nici „micile efecte”
ale atât de obișnuitelor și păguboaselor urmări generate de tradiționalele noastre jocuri politice. Scos din
armată în 1908, ca urmare a divulgării unor secrete
liderului conservator Al. Marghiloman, spre a-i servi
acestuia împotriva generalului Al. Averescu (ministru
de Război în guvernarea liberală a lui Dimitrie A.
Sturdza), Victor Verzea a fost răsplătit cinci ani mai
târziu, după venirea conservatorilor la putere. Atât
„partidul”, cât și Al. Marghiloman (ministru de
Finanțe), i-au fost deplin recunoscători, numindu-l
iar director general al Poștei, unde a fost reconfirmat
și-n anii guvernării liberale, reluate în 4 ian. 1914.
Nici unii însă nu bănuiau, măcar, că fostul ofițer de
artilerie, dincolo de vechile-i rătăciri, ar putea fi fost
înregimentat, mai nou, în solda spionajului german și
austro-ungar. Avea, de altfel, din perspectiva intereselor majore ale oricărei oficine externe, destui ași în
manșetele sale. Și asta, pentru „simplul” fapt că, la
începutul anului 1915, în cadrul Poștei Centrale din
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București au început a se desfășura, asemenea
activităților specifice din teatrele de operațiuni militare, acțiuni de obținere a unor informații secrete,
culese din mesajele cifrate.
Pus „paznic la oi”, Verzea avea să beneficieze din
plin de poziția sa, spre a culege și a transmite, din nou
înființatul serviciu al supravegherii știrilor, cele mai
importante date privind operațiunile militare gândite
ori efectuate la nivelul Marelui Cartier General a
Armatei. Nu numai că avea zilnic acces la toate telegramele cifrate ale armatei și ale serviciilor de externe și informații, nu numai că a oferit inamicului cele
mai prețioase date asupra sistemelor noastre de cifrare, ci a și facilitat spionilor (de care fojgăiau Capitala
și punctele nodale din spatele frontului) transmiterea
mesajelor codificate sau cifrate, prin exceptarea de la
cenzură a corespondenței deschise – interne și externe –, precum și a coletelor trimise în afară3.
A survenit apoi, la 28 august 1916, ieșirea
României din starea de neutralitate pe care și-o asumase la începutul ostilităților armate, trupele noastre
intrând în marea conflagrație alături de forțele
Antantei (Triplei Înțelegeri). A urmat, în doar câteva
luni, odiseea retragerii spre Iași a instituțiilor centrale, a oficialităților și a unei bune părți a populației din
sudul țării. Printre instituțiile expres vizate prin ordin
de evacuare și de zădărnicire a oricărei posibilități a
inamicului de a face capturi de documente, tehnică și
instalații operaționale de natură a compromite și a
slăbi rezistența noastră armată a fost, firește, și Poșta
Centrală. Dar... duplicitarul director general nu doar
că nu a urmat înaltul ordin, ci a și rămas în
Bucureștiul ocupat de trupele germane la 23 nov./6
dec. 1916, fiind răsplătit de îndată, de către noile
autorități. La 12/25 dec., Consiliul Comunal al
Capitalei a fost dizolvat și, în fruntea Comisiei administrative interimare, a fost numit primar taman irezistibilul nostru „Hopa-Mitică”: col. (r) V. Verzea.
Despre noile sale implicații și ticăloșii vorbește și
acest document inedit (3 p. dactilografiate, cu corecturi și semnătură autografe), aflat în colecțiile
Bibliotecii Academiei Române:
„Memoriu în afacerea colonelului Victor Verzea
Colonelul de rezervă Victor Verzea, fost director
general al Poștelor și Telegrafelor și fost șef al
Serviciului Telegrafo-Poștal la Marele Cartier
General al Armatei în prima parte a campaniei din

70

1916, a fost recunoscut culpabil de două crime:
1-a, dezertare la inamic; și
2-a, trădare.
În ce privește dezertarea la inamic, Curtea
Marțială, în unanimitate de voturi și fără admitere de
circumstanțe ușurătoare, l-a găsit culpabil prin aceea
că, la 22 noiembrie 1916, pe când era mobilizat și
îndeplinea funcțiunea de șef al Serviciului TelegrafoPoștal la Marele Cartier General, a rămas în
București.
În ce privește faptul de trădare, Curtea Marțială,
în unanimitate de voturi și fără admitere de
circumstanțe ușurătoare, l-a găsit culpabil prin aceea
că, în cursul lunei noiembrie acelaș an, acuzatul, cu
voință, a lăsat să cadă în mâinele inamicului aprovizionări de-ale armatei, și anume material telegrafic și
telefonic, ce-i erau încredințate și pe cari avea ordin
a le evacua.
Procedura de judecată la Curțile Marțiale fiind
aceeași ca și la Curțile cu Jurați, în hotărârea de condamnare este oprit a se arăta, în chip amănunțit,
împrejurările de fapt în care acuzatul a săvârșit cele
două crime, de care a fost recunoscut culpabil.
Prin acestea însă se confirmă faptele:
Dezertarea la inamic, prin rămânerea acuzatului
la București, cu toate ordinele ce avea să plece și cu
toate măsurile ce se luase pentru transportarea lui în
Moldova, este, cum s-ar zice, evidentă.
Trădarea [abandonarea] în folosul inamicului a
aparatelor de telegrafie necesare Armatei Române a
atras dezertarea la inamic și numirea lui în funcția de
Primar al Capitalei.
Cu ocaziunea judecății acestui proces, s-a acordat
acuzatului cea mai deplină libertate de apărare.
Dezbaterile au ținut 14 zile, în care timp acuzatul a
uzat pe deplin de dreptul său de apărare. Toate formele de procedură au fost respectate, iar legea a fost
bine aplicată la faptele constatate în sarcina acuzatului. Cu toate acestea, acuzatul a făcut recurs la Curtea
Superioară de Justiție, invocând 25 mijloace de anulare.
Această supremă instanță militară, în compunerea
căreia intră, pe lângă trei ofițeri generali, doi consilieri de la Înalta Curte de Casație și cari în timpul
campaniei au funcționat aproape tot timpul ca judecători militari, a ascultat timp de 8 zile dezbaterile acestui recurs și, examinând cu mare atențiune mijloacele
sale de anulare, a judecat în unanimitate, în urma
concluziunilor puse de Comisarul Regal, că toate
CONVORBIRI LITERARE

acele mijloace erau neîntemeiate și pedeapsa cu
moarte justificată și legal aplicată – și, în consecință,
a respins recursul, confirmând în totul hotărârea
Curții Marțiale.
Privitor la pedeapsa cu moarte, apărarea a susținut
teoria că, până la judecarea sa, deoarece a intervenit
un decret prin care armata a fost trecută pe picior de
pace și întrucât, după art. 30, al. 3 din titlul II
adițional al Codului de Justiție Militară, faptele care
în timp de război se pedepseau cu moarte, în timp de
pace se pedepsesc cu munca silnică pe viață, această
împrejurare ar constitui pentru acuzat un drept
câștigat la pedeapsa cea mai blândă, adică la pedeapsa muncii silnice, chiar dacă, în urmă, a survenit a
doua mobilizare și procesul a fost judecat în fond în
această epocă, a retrecerei armatei pe picior de război.
Această teorie [a apărării], deși constantă în teza
generală în infracțiunile instantanee, este înlăturată,
în mod constant, la infracțiunile continue (succesive)
și nu este aplicabilă în cazul colonelului Verzea,
deoarece una din crime – dezertarea – este o
infracțiune continuă (succesivă) care se consumă prin
prinderea sau predarea dezertorului; și cum colonelul
Verzea a fost arestat la 8 noiembrie 1918, adică după
ce survenise a doua mobilizare, crima de dezertare a
fost consumată în timp de război, pe timpul aplicării
unei singure legi, care prevedea pedeapsa cu moarte,
și a fost judecată în asemenea timp; ca atare, putea să
fie pedepsit cu moartea, conform legilor de război.
Astfel, pedeapsa cu moarte fiind justificată pentru
crimă de dezertare la inamic, putea rămâne și pentru
a doua crimă (în speță, pentru trădare); chiar dacă
pentru această crimă s-ar fi putut da o pedeapsă mai
blândă, cum ar fi munca silnică, judecătorii de fond
puteau să se rostească [și] pentru pedeapsa cea mai
grea.
Tot pentru susținerea modului de a judeca a Curții
Superioare de Justiție Militară de la zona interioară,
vin și dispozițiunile art. 18 din Constituție, al cărei
text este: Pedeapsa morții nu se va putea reînființa,
afară de cazurile prevăzute în Codul Penal Militar, în
timp de război.
Comisar Regal,
Colonel,
G. Pangrati4.”
Condamnarea la moarte a lui V. Verzea a fost
comutată apoi în muncă silnică pe viață, dar, de îndată ce, la 9 noiembrie 1920, actele de trădare și spionaj
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din anii războiului au fost amnistiate prin generoase
decrete regale, nici această pedeapsă nu a mai fost
executată. Fostul inculpat, degradat public pe platoul
Cotrocenilor în mai 1919 și, totodată, lipsit de drepturile sale cetățenești, s-a retras, alături de soție, la
moșia și conacul din Vițichești-Călinești (astăzi,
Topoloveni – jud. Argeș), mai de mult dăruite lor de
înstăritul tată-socru. Aici, din ce în ce mai izolat și
suportând greu oprobiul public, fostul colonel s-a
stins din viață în 1925, aplicându-și singur, prin
împușcare, pedeapsa inițială a organelor de justiție
militară. Peste câteva ore doar, gestul său i-a lăsat
fără suflare soția, fiind înmormântați amândoi, în
aceeași zi, în curtea îmbelșugatei proprietăți viticole
din Topoloveni.
*
În binecunoscutele amintiri ale lui Ion Slavici din
perioada detenției la Văcărești, ca urmare a publicisticii și fermei sale poziționări pro-germane (vezi:
Închisorile mele, 1920), îl regăsim și pe V. Verzea, cel
aflat aici în detenție pe parcursul anului 1919. Nu credem de prisos a răsfoi parte din filele marelui clasic
– atât din firesc respect pentru complexa-i personalitate, cât și spre a vă îndemna la o benefică meditație
pe marginea „relativității perspectivelor”:
„După ce Curtea Militară a confirmat sentința
prin care fusese osândit la moarte, colonelul a făcut
recurs în Casație. Chiar mai înainte de a se fi
pronunțat însă Curtea, Regele a comutat pedeapsa la
20 ani muncă silnică. Colonelul a fost apoi degradat,
dar a rămas ca deocamdată să-și facă pedeapsa aici.
Colonelul e oștean în puterea cuvântului, tânăr ieșit
din școala militară de la București, cu deosebire priceput în ale tunăriei [artileriei], călăreț vestit și fost – ca
maior – director al Arsenalului [Armatei]. Neputânduse potrivi cu apucăturile camarazilor săi [?], a trecut în
rezervă și, atât ca inginer hotarnic, cât și ca gospodar
harnic, priceput și chivernisitor, și-a agonisit o avere
frumoasă. Îndeosebi vinurile pe care le desface la
București sunt din cele mai bine îngrijite.
Om de o energie neînfrântă, neobosit, cap clar și
caracter vrednic de încredere, el s-a distins în timpul
guvernului conservator ca director al Poștelor și al
Telegrafelor, încât Ionel Brătianu, după încercări
făcute cu alții, în ajunul războiului iar l-a numit director al Poștelor și al Telegrafelor.
Ca fost director al Poștelor și Telegrafelor până la
intrarea în București a germanilor, a fost dat în judecată și osândit la moarte.
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Nu sunt, iubite amice, destul de dumirit pentru ca
să fac încercarea de a-ți spune care anume e vina ce
i-au găsit. Sunt însă pe deplin încredințat că vina nu
e cea mărturisită.
Victor Verzea e fecior de popă de la Săcele, deci
om care a avut totdeauna inimă pentru cele ce se
petrec în Ardeal și cunoaște bine atât oamenii, cât și
stările din regatul ungar. Săcelenii, chiar mai mult
decât alți români ortodocși din Ardeal, au fost totdeauna închinători ai lui Șaguna, căci moștenitorul
politic al lui Șaguna, Nicolae Popea, era săcelean.
Chiar tatăl lui Victor, părintele Verzea, era unul din
cei mai devotați și mai zeloși «tribuniști»5, totdeauna
gata de a alerga și de a aduce jertfa când vicarul
Popea îi trimitea trei vorbe. După toate acestea,
Victor Verzea îi mai fusese mult regretatului Aurel
Popovici6 coleg de bancă și i-a rămas viața toată cel
mai bun prieten. Din toate acestea, se învederează
felul de a vedea al lui în chestiunea națională și, în
virtutea acestui fel de a vedea, a fost ani de-a rândul
om de încredere al Regelui Carol I și mijlocitor de
bună credință al guvernului din București față cu
fruntașii românilor din regatul ungar, deci indirect și
față cu guvernul din Budapesta. Știa deci o mulțime
de lucruri, care fruntașii ce avuseseră legături cu el
erau interesați să rămână neștiute.
Aceasta e, așa cred eu, adevărata vină pentru care
trebuie să i se astupe gura ca mie, cu pământ, prin o
condamnare la moarte.
Urma a dovedit că atât Regele Carol I, cât și sfetnicii săi conservatori Carp, Maiorescu, Marghiloman
și alții erau de bună credință și stăruiau cu inima
curată în politica națională tradițională; tot de bună
credință îi socotea, așa se vede, colonelul și pe
fruntașii Partidului Liberal Național, căci altfel nu lear fi fost și lor mijlocitor față cu fruntașii românilor
din regatul ungar.
Păcatul pe care-l spășește e, așa mi se pare, că sa rezemat pe oameni care nu erau vrednici de încredere. El se socotea năpăstuit, iar eu îl socoteam om
nevinovat, pe care firea nu-l iartă ca în împrejurările
date să spună ceea ce-i învedera nevinovăția.
Eram, el și eu, doi oameni care sufereau pentru că
făcuseră ceea ce în împrejurările date nu le era iertat
să nu facă. Umblaserăm în aceleași drumuri fără ca să
ținem seamă unul de altul. Nu prea știa dânsul ce fac
eu și nu știam eu ce face el, iar la Văcărești ne-am
găsit unul pe altul, cum se pomenesc față în față doi
ingineri care sapă un tunel – unul dinspre răsărit, altul

dinspre apus – și-și dau mâna după ce a fost spart
zidul despărțitor.
Așa trebuiau să vină lucrurile pentru ca să ne
cunoaștem mai de aproape unul pe altul. Le sunt celor
ce m-au trimis aici recunoscător, pentru că m-au ajutat
să-i cunosc pe socialiștii care au multe vederi cu care
nu mă pot împăca. Încă mai vârtos le sunt recunoscător pentru că m-au pus sub același acoperiș cu colonelul Victor Verzea, cu care mă potrivesc și în ceea ce
privește cele mai intime părți ale vieții omenești.”
Da, cum era și de așteptat, în asemenea mărturii
regăsim și reflexele dramei de conștiință a marelui
Slavici în dura confruntare – nu doar a lui, ci a unei
întregi generații de oameni publici – cu marea provocare a acelor ani, vizând alegerea celei mai firești
opțiuni de alianță militară a României, capabilă să-i
servească deci, în cel mai înalt grad, și interesele
naționale. Iar acțiunile lui Slavici au fost – cum bine
se știe – nu urmarea unei „trădări”, ci a unei sincere
și ferme convingeri că drepturile românilor transilvăneni, pentru care trebuie luptat cu toată ființa, își pot
găsi împlinirea doar sub oblăduirea monarhiei austriece. De aici și cunoștința sa cu închisorile de ambe
obârșii: atât pe malul Dunării, la Vác-Budapesta, cât
și pe cel al Dâmboviței, la Văcărești-București...
Note:
1. Vezi: Silvestru D. Voinescu, O viață printre cărți,
Pitești, Cultura, 1997, p. 50.
2. Repere biografice datorat aceluiași distins bibliolog
și ctitor de bibliotecă județeană argeșeană Silvestru D.
Voinescu, coautor (alături de fiul său, Spiridon), al monografiei Comuna tradițională Călinești (satele Turculești,
Valea Călinești, Vițichești), Golești, 2017, pp. 205-207.
3. Cf. Vasile Maierean și Dan Dulciu, O istorie a criptologiei românești, București, RAO, 2010, pp. 171-172.
4. În 1921 îl regăsim pe G.P., cu gradul de general de
brigadă, în funcția de Comisar Regal al Consiliului de
Revizie al Armatei (v. Curierul Justiției Militare. Revistă
de drept penal militar; doctrină; jurisprudență; legislație
comparată. Anul I, nr. 1, 15 oct. 1921; președintele comitetului de redacție: General G. Pangrati).
5. Luptători sub stindardul ideilor promovate de ziarul
Tribuna, fondat la Sibiu (apr. 1884) de I. Slavici, director,
editorialist și neobosit redactor al prestigioasei publicații
până în febr. 1890, când revine la București.
6. Aurel Popovici (1863-1917) – jurnalist și om politic;
luptător împotriva politicilor de maghiarizare; promotor al
unei idei de federalizare a Imperiului Austro-Ungar, întru
soluționarea aspirațiilor fiecărei naționalități conlocuitoare.
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Iraclie PORUMBESCU
Era în iunie 1866, mă aflam la Stupca ca paroh
și era foamete: bieții oameni și mai bieții copii,
umblau leșinați de foame, căci în ambii ani
precedenți, din cauza unei mari secete, nu se făcuse pâine mai nimica. Așa era în întreagă
Bucovina, însă și mai rău în părțile ei sudice despre Moldova, în care parte se află și comuna rurală
Stupca, căci și Moldova era într-acei ani pălită de
una și aceeași soartă ca și Bucovina.
Onoare și bine-cuvântare memoriei de
atunci răposatului proprietar al Stupcei, Alecu
de Popovici, recte Niculiță, care cu generoasa
soția sa, Elena, născută Contesa Logotheti, aflătoare încă în viață, deși ale lor hambare deveniseră deșerte în urma nefaștilor doi ani posteriori: cumpărară pâine – era corețul de păpușoi
patrusprezece florini – și dădură sătenilor
săraci de trei ori pe săptămână, iar copiilor în
toată ziua masă liberă în curtea lor!
Într-acel timp de grea nevoie, văd într-o zi la
poarta ogrăzii mele vreo câțiva oameni cu femei și
copii. Stăteau și se uitau spre casa mea; iar un
bătrân, cărunt și gârbov, dintre ei, răzimat pe o
cârjă, dându-și vechea pălărie unuia din cei mai
tineri să i-o țină, intră în ogradă, ținând în mâna
stângă o – violină. Mi se păru că e un țigan sărăntoc, și ceilalți de la poartă tot așa. Ieșii din casă,
pricepând că vin bieții aceștia la cerșit, și cu
cuvântul „poftim!”, întinsei mâna bătrânului, să-i
dau ceva.
– Mulțumesc, domnule părinte, răspunse
moșneagul, dea-ți Dumnezeu mărire și sănătate!,
dar cu atâta, vai, nu mi-i destul (aici arătă cu mâna
spre poartă) și mai mult nu pot cere și nici n-am
cerșit până acum. Of, dar acum a dat Dumnezeu
vremi grele peste creștini, nu-i câștig nici într-un
fel: ni-i de a nu ne scăpa zilele din astă grea cumCONVORBIRI LITERARE

pănă...
Suspină bietul bătrân greu și-apoi continuă:
– Mi-au spus scripcarii de aici că Sânța Ta ai un
băiet ce cântă în vioară; cumpără aceasta (ridicând
vioara spre mine), cumpără-o, mă rog, că vremile
ei s-au trecut – pentru mine – cum s-a trecut și vremea mea...
Un suspin lung și adânc urmă acestor cuvinte
ale moșneagului; se plecă pe cârjă cu ochii ațintiți
spre vioară și apoi mai îndreptându-se ceva și ridicându-și ocgii pe sub stufoasele-i sprâncene cărunte spre mine, zise:
– Din mână cinstită mi-a venit scripca asta, în
mână cinstită să ajungă: cumpără-o, că-i de soi, e
scripcă domnească.
– Șezi, moșule, colea pe trepte!, zisei, îi luai
vioara în mână, mă uitai la ea, pieptu-i era spart,
coarde, urechi și tarnița-i lipseau, întreaga violină
era, la vedere, numai o vechitură nearătoasă; atâta
că era de o fasoană sprintenă și fundul cu gardinele-i de pe împrejur se vedeau atât de bine sleite la
un loc, încât se păreau a fi una.
– Cum, moșule, întrebai pe bătrân, cum, că zici
că scripca asta-i domnească și că ți-a venit din
mână cinstită, cum ți-a venit?
Moșneagul, care se pusese pe treapta de jos a
casei ce, văzând cei de la poartă, vreo șapte-opt la
număr – intrară și ei în ogradă și se puseră într-o
depărtare modestă, jos pe pământ – zise:
– D-apoi povestea vioarei iștia e cam lungă;
însă dacă ai vrea să asculți, ți-oi spune-o.
Puse apoi vioara pe genunchii săi, se uită la ea,
suspină și apoi zise:
– Era pe vremea „bijeniei”, acum trei-patru
preste patruzeci de ani. Eram un băiețandru ca de
șese, șeptesprezece ani și cântam nu prea rău în
scripcă și din gură. Cântam și singur, ținându-mi
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un frate al meu mai mic hangul; dar mai mult cântam cu tatăl meu, de-i țineam eu hangul; ierte-l
Dumnezeu, că tatăl meu era un meșter vestit. – În
Moldova noastră era rău; un Ipsilant făcuse
rezmireță mare, avea să intre Turcul în țară și boierii fugiră care încotro, lăsându-și casele și moșiile
în seama lui Dumnezeu și a bieților oameni.
Pribegiră mulți dintre ei și încoace, în Bucovina. –
Acum nu știu, au că numai în treacăt, ori și pe mai
multă vreme, se opriră mai mulți din acei boieri
bejinari și la stăpânul nostru, coconul Canta, colea
la Horodniceni, că eu acolo-s făcut. – Într-o după
amiază-zi ne chemă boierul nostru – Dumnezeu
ierte-l, că era un boier creștin! – ne chemă prin un
fecior la curte, să venim, eu și tatăl meu, cu scripcele într-acolo. Ne duserăm și feciorul venit după
noi ne arăta unde să mergem, adecă la cerdacul din
dosul curții, spre pomăt și grădină, unde, mergând
noi într-acolo, văzurăm mai mulți boieri și cocoane
că ședeau boierii pe lângă o masă, la vin și la ciubuce, iar cocoanele de-o parte la sfat. Cum ne zări
boierul nostru, strigă: „Ai venit, Trifule” – că Trifu
îl chema pe tatăl meu – „ia zi-ne una, dar știi, de
cele din călcâiul inimii, de care știi tu că-mi plac
mie, și așa, ca să placă și la boieri și la cocoane”. –
Noi ne tocmirăm strunele și tatăl meu cântă una,
cântă două, una, o chindie, și una de ale codrului,
și eu-i țineam hangul. Pare-c[ pl[cu boierilor zicala
noastră, că ne aruncară la iermelici; dară voie bună
nu vedeam nici în fața boierilor, nici în fața cocoanelor, ba unul din boieri, și încă tânăr, se plimba
prin cerdac cu capul plecat: mai sta, ne asculta și
iarăși se plimba, se vedea că-i tare supărat.
Stăpânul nostru, poate că voind să aducă pe toți
mosafirii săi mai în voie bună, ori numai pe acel
tânăr, ce era mai supărat și nu grăia nici un cuvânt,
zise cătră mine: „Măi Stănică, ian trage tu Hora
aceea, știi tu, aceea ce plăcu așa de tare boierului
Cănănău când a fost la mine. Moș Trifu, ține-i
băiatului hangul! Băiete, da să mi-o zici, măi”,
sfârși boierul cu glas tare. – Cântai acea horă și
încă hăt binișor, care, nici fârșindu-o bine, îmi și
zburară iermelici și sorocoveți din cerdac cu „bravale”, de mi se părea că din toate gurile, și ale
boierilor și cocoanelor. – Atuncea stăpânul nostru,
parcă vesel că a plăcut zicala noastră mosafirilor
săi, bătu în palme, un fecior veni, îi porunci să
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umple paharele. Boierii ciocniră și închinară; cel
tânăr și supărat însă veni pe scări la mine, îmi luă
scripca din mână și se uită la ea, fără a zice ceva,
se uită apoi la mine, mă netezi pe cap și pe obraji
și apoi îmi zise cu glas moale, ca jalnic: „Nu știi tu
cântecul Sărmanei turturea?”. – „Știu, cocoane!”. –
„Ia, zi-mi-l din scripcă și din gură!”... – Aveam
glas bun, după cum ziceau oamenii, apoi, și cum
zisei eu, îmi umbla bine și arcușul... Cântai cântecul turturicii și din gură și din scripcă, ținându-mi
tatăl meu hangul, dar așa de cu tacâm, așa de lin și
de potrivit, că-l auzeai parcă numai colea spre zori
de ziuă – prin somn. – Boierii și cocoanele, cum
luai eu seama, își ținură ochii spre mine, cum eu,
cu obrazu-mi cam plecat spre vioară, cântam, ce să
zic, cântam din toată inima.
Aici suspină moșneagul și zise apoi rar și
așezat:
– Ah, tinerețelor, tinerețelor, unde sunteți?
Raiul v-a făcut, raiul v-a luat! – Așa..., iar colo în
cântec, la „Of, sărmana turturea, cum și-a pierdut
soția!”, boierul cel tânăr și supărat – ce stătu toată
vremea cât cântai eu, răzimat de stâlpul portiței
cerdacului cu capul plecat și cu ochii cătând în
pământ – își ridică capul, înfipse ochii în mine; mă
uit, ochii îi erau plini de lacrimi și când poftorii
„of, of – of sărmana turturea” și poftorii aceste
cuvinte, pare-mi-se că nu cu inima în sân, ci în
gură și în arcuș, acel boier tânăr cu lacrimi în ochi
se repezi în casă și de acolo veni cu o scripcă în
mână și pe când boierii ceilalți și cocoanele mă
lăudară după sfârșitul cântecului și-mi aruncară
bacșișuri, el, boierul cel tânăr, veni la mine și,
ștergându-și ochii cu batista, îmi zise: „Ține, copile, ți-o dăruiesc: să tot cânți pe ea cântecul turturelei, cum l-ai cântat acum” și, dându-mi scripca,
slobozi ochii și fața în jos, își puse mâna pe ochi și
zise, cu o jale ce mă curmă și pe mine la inimă: „O,
căci turturică mi-a fost și am pierdut-o!”.
... Zise și se duse repede, nu înapoi în cerdac, ci
în grădină și în pomăt.
Aci tăcu bătrânul și, după o pauză, continuă:
– Scripca ceea, iată-o, aceasta-i! – Peste treizeci de ani a desfătat ea cu glasul ei cel dulce auz
și inimi, și de țărani, și de preoți, și de boieri, ba și
multe lacrimi a stors; – cu dânsa m-am hrănit și eu
cu baba mea, Dumnezeu ierte-o!, cu dânsa am
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crescut și hrănit și cei doi feciori și cele două fete
(aici arătă moșneagul spre cei ce ședeau colea pe
pământ) și încă trei copii, pe care mi i-a luat
Dumnezeu. Da de vreo zece ani încoace, de când
mi-au înlemnit degetele acestea, a înlemnit și
inima în mine; nu mi-a mai fost arcușul pe dânsa,
la viața-mi mută, și ea biata îmi ținu hang mut –
aninată în cui, și nepoții, jucându-se cu dânsa, când
nu eram acasă, au stâlcit-o; dar sunt meșteri, or
tocmi-o și iarăși va fi ce a mai fost, și coconașul dtale, ce aud că cântă în scripcă, crede-mă, n-a
bănui că i-ai cumpărat-o, va îndulci și el pe mulți
și pe d-ta.
Ciprian, fiul meu, carele se afla pe atunci în
clasele gimnaziale inferioare, avea vioară, și încă
bună. Dară istoria violinei și cuvintele bietului
moșneag, apoi și aspectul celor ai săi, ce ședeau
colo pe pământ, mă făcură de cumpărai scripca cu
o bagatelă, ce o ceru moșneagul. Mai dădui bătrânului și glotașilor săi ceva de ale mâncării, și ei,
mulțumindu-mi, se duseră mai departe, în drumul
lor!
Cunoșteam pe d. cavaler de Goian, de prezent procuror de Stat la tribunalul din Suceava
și virtuos în violină. Mă adresai deci cătră dnialui cu rugarea să-mi recomande la Viena pe
un măestru de violine, căruia i-aș trimete una
stricată spre reparare. D-lui îmi spuse că
cunoaște și la Viena atari măeștri, însă unul și
mai bun ar fi la Lemberg, cu numele Martin
Richter, care de i-oi trimete, mi-a tocmi violina
cum se cade. Făcui așa și după câteva zile căpătai de la acest măestru un răvaș, în care el îmi
scria că violina ce i-am trimis-o, dacă e ca să fie
reparată după felul ei, acea reparatură va costa
30 florini. Însă poate aș fi aplecat să i-o vând și
atuncea el îmi dă pe ea o sută de florini.
Astă vorbă mi se păru cam cu suspect: că
adecă jupânul Martin îmi oferește acel preț ca
să-i dau eu pe reparatură cât cere. – Mă adresai
iarăși la d. Goian și spuindu-i ceea ce-mi scrie
Martin Richter, îl întrebai că ce să fac. „Dă-i,
zise d. Goian, cât cere, el nu te înșeală. Richter
mi-a lucrat și mie, îl știu de un om foarte onest”.
Scrisei deci lui Richter să-mi repareze violina,
numai bine, i-oi da cei 30 fl.
În cinci, ori șease săptămâni, îmi veni vioara

reparată și lângă dânsa o scrisoare de la
Richter, în care îmi spune că dacă poate acum
aș fi aplicat să i-o vând, el îmi dă pe ea 150 fl.
Ce să fie?, cugetai eu, căutai la violină și o
cercetai de-amăruntul, în fine mă uit prin
„paragrafi” și văd pe fundul violinei o țidulică
lipită de fund, de vechimea ei deja galben-întunecată ca coloarea fundului, și pe țidulică tipărit, dar abia legibil: „Fecit Cremonae Nicolaus
Amati 1626”.
Acuma pricepui de ce-mi oferi măestrul de
violine Richter o sută și cincizeci de florini! Însă
cum că dărui o atare violină „cremoneză” respectivul boier, „tânăr și întristat”, junelui
scripcăraș ce-i cântă „cântecul turturelei”, las
să aleagă cetitorii singuri, cum li s-o părea mai
potrivit.
*
Pe această violină cântă fiul meu Ciprian în
nefericita-i închisoare, când un hoț din cei închiși
cu dânsul într-o celulă, auzindu-l, erupse în plâns;
pe această violină cântă el, la Nervi, în Italia,
Doina Mării Mediterane, ca ea să o ducă, cum zise
el, pe undele sale, Oceanului, și acesta să spună
lumii care acorduri sunt cele mai dulci și mai
scumpe românului; această violină, în fine, o numi
el, bietul, până-n ultimele ore ale vieții sale –
„mireasa mea”. Astăzi, însă, violina aceasta este
proprietatea d-lui Dr. George Crăiniceanu din
București.
Frătăuțul nou, în Bucovina, ultima Martie
1890.
Iraclie Porumbescu1,
Exarh și paroh.
[„Gazeta Transilvaniei” (Brașov), An. LIII, nr. 113, 20
mai/1 iun. 1890, p. 1-3]
Notă:
1. Dl Iraclie Porumbescu, care ne trimite acest tractat,
ne promite că ne va mai împărtăși și unele episoade din
viața sa. – Red.
[Paragrafele în bold au fost excluse în edițiile din 1943
și 1978.]
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P O E Z I E
În piețe
se crede că poți găsi de toate.
Magazinele sunt doldora de fructe exotice – o
incredibilă abundență a citricelor...

Leo BUTNARU

Hrisoave imaginare
Zăpada se mai topise, apoi spre seară iar a înghețat.
Poleiul i-a alungit lupoaicei mamelele de bronz în
ascuțiți țurțuri de cristal. Chișinău, Iași, București, Cluj
etcetera
spre nord, sud, est(e), spre apus
pe unde se află atare monumente patrupede
la multiplele lor țâțe sug zeci de Romul și Remus.
Dar asta e, ne-am obișnuit
și astfel de perpetuare exagerată a legendei nu supără,
chiar
dacă noi avem lupul nostru, ce-a urlat, deznădăjduit,
la romane legiuni care-i alipeau imperiului gâfâitor a prepieire
vechi poveri din noi regiuni.
...Dar pentru a nu cădea
în delicate delicte sau dispute dintre lupoaică și lup
mai ales că e lapoviță, e lunecuș și în istorie
zic să ne gândim că mâine dimineață poleiul iar se va topi
și din mamelele mamei de lupus in fabula italic va picura
lapte străveziu ca destinul Daciei în imaginarele hrisoave
destin care chiar de-a existat în luptă și prin lupta cruntă
de a nu muri, a nu muri, a nu muri, – ci de a fi!
cam pe durata a o mie de ani și mai bine
de rău
nu se poate vedea
nu se poate descifra
nu se poate citi...
După destrămarea imperiului
S-a destrămat imperiul.
Și siberian-european.
Și bolșevic
Și imens
Și de nimic.

...A! mă întrebați
dar cum e cu poezia după destrămarea
pe-alocuri sângeroasă
a imperiului răutăților?
Cum să vă spun?...
Să zicem suportabilă... Chiar dacă e
poezia cicatricelor...
Peripatetism pe ulițele antichității
Asta e: până la venirea romanilor cu modernizările lor
polisurile grecești nu erau prea curate.
Inclusiv în curte de hram.
La Efes ghidul ne spunea:
„De cele mai multe ori
gospodinele aruncau lăturile în stradă prin geam”.
…Din acele situații depărtate
se pot trage destule concluzii
ca niște scăpărări de piruște;
printre ele – și aceasta:
Să vezi
filosofia peripatetică nu se îngrețoșa
când apărea
în amestec cu roiuri de muște…
Poeți hipersensibili
Unii dintre poeții români
mai ales poeții mari
sau chiar geniali
au auzul hipersensibil
încât
ori că aud cum cresc nuferii pe lac
ori cum se lovește de geam întunericul
sau cum ghiorăiește pe sub Ploiești
petrolul pământului țării.
Unul chiar auzea cum nu aude Beethoven.
Alți poeți însă
au mirosul atât de sensibil
încât
simt până și mirosul timpului mort... timpului mort...

Deja în fostele colonii e mai multă
sau mai puțină libertate.
După ce ies din frizerii
bărbații miros a pariziene mărci de apă de colonie.
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Îmi deslușești noianul plin ce-n mine
Nu-și leapădă trisțetile prea lesne.

Eduard Filip
PALAGHIA

Dor de Shakespeare
Se spune că în fiecare clipă se naște-un gând. Ceva
se înfioară.
Și-n adăpostul filiform de licurici, cel părăsit
odinioară
De Odiseu în depărtările de-o clipă, în sarabandele
năimite de Ciclop,
Nu-s adâncimi mai pururea de-ocară decât acelea
ce-s ițite din galop.
Din ce galop? Vor întreba de-a dreptul, cei obosiți
de marș, cei rutinarzi?
Sunt înfoiate clipele de scâncet? E vinovată Euridice
când Orfeu,
Scăldându-și harpa-n lacrimile-ntinse pe un întreg
zenit de Empireu
Adulmecă abisuri, crâncene ispite într-un iconostas
năimit de longobarzi?
E vinovat acel ce-apune? Răsăritul? E El de-a pururea damnat?
Răspuns nu-mi dați ! Prea s-ar strivi o lume pe adâncimea zării de macat …
Să fim voioși! Să curgă vinu-n gârle, să cadă
Bigărele peste noi,
Să se-ntețească-n colb tot roibul firii, scrântindu-și
firele de caprifoi…
Și peste toate să se lase noaptea! Sau zilele să lase
nopții crud făgaș.
Altminteri toate-s bune, draga mea, mă mai aburc și
eu la drum, către oraș…
Firesc
Cu tine sunt doar jindul de octavă,
În care-mi lepăd firea dinspre laturi,
Convulsii de lumină-n prag de zbaturi
Și gustul tau de cercevea firavă.
Alăturea când ești, izvoadă de pricesne,
Înmuguresc în zvon de cupe pline,

CONVORBIRI LITERARE

Și de-ți croiesc din aspre strofe cânturi,
Cînd îți adulmec norii de absint,
E numai dragoste! Nu știu să mint!
Chiar dacă nu mai mi-s sub aripi gânduri.
Marină
Un val de mare, resemnat în mal
s-a adâncit pe-o frunte de meduză.
Se întremase-n port, la o cambuză,
simțind că-i „primul-cel-din-urma val” .
Și cum venea, aval de-o mare-nfrântă,
trudind din sine-și alge și plancton,
s-a-nveșmântat în spumă de rapane,
dintr-un sextant mustind de carteziane,
filosofii de-amar de scoici pe-o plajă ruptă.
Parea că valului îi stă în cale
Doar un stabilopod bătrân, cu trei musteți;
La orizont, cei trei anahoreți
Umbrindu-și sufletul, cu crini, sfidând pocale,
Șopteau din inimi roz, de catedrale
Năimirea celor care, chiar de sunt procleți,
Vor adăsta în cercuri de petale.
Și-n limbul de polen, de spumă de agată,
Biserica din scoici, chiar nedezvăluită,
Se-așează-n orizont cu-nfrângeri de ispită
Și-n zahărul îmbrobodit de vată.
Mici vălătuci de smirnă, rodul de tămâie,
Cărbunele ițit dintr-o cădelniță de soi,
Și peste toat’această adumbrire:
Vă las, prieteni! Mâine… scrieți voi!
Somn
Un ochi străin și verde, rupt de sine,
Privea cum în căsuța cu păpuși,
Mici suflete de albatroși, senine,
Dau nopții încă o izbânda. Juxtapusi,
Stau aburcați pe coama unui vis,
Efigii de camee înflorite-n nimb,
Copii, înveșmântați de-un Paradis
Al cărui rost îl știu, îl simt. Îl schimb?
Troițe de lumină vie-n noapte,
Mă-nvăluresc în ziua ce-a fugit,
Și zvonului de nord, din vest de șoapte,
Îi spun atât – Nadirul mi-e Zenit!
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Victoria MILESCU

Ablutio
Ne spălăm pe mâini de ziua de ieri
de cea de azi
ne spălăm de trecutul prezent
de viitorul trecut
de cei pe care i-am cunoscut
lăsându-i în urmă, fără şansă, agonici
ne spălăm pe mâini din lipsă de opţiuni
de răspunsuri, răspunderi
ne spălăm pe creier
redevenind forma pură, primară
a păcatului negândit, nerostit
marea se spală de corăbiile înecate
cerul de stelele duplicitare
de îngerii rătăciţi
aerul se spală de ritmul sunetelor
sacadate, secrete
vine viscolul rostogolindu-ne
pe banda următoarei umanităţi
vrem să o luăm de la capăt dar
de unde să luăm un capăt de început
să facă din noi alte maşinării
alimentate cu viaţă
de către cineva mai presus decât viaţa
viaţa se spală pe mâini de noi
moartea, la fel.
Mortul presupus
Nu ştim cine e în coşciugul sigilat
poate eşti tu, eu, poate nimeni
golul dinăuntru zâmbește
mortul presupus se plimbă prin parc
fumează un chiştoc găsit în iarbă
atât îi oferă semenii,
ei sunt convinşi că a plecat
ar fi bine să nu se mai întoarcă
le-ar da viaţa peste cap
ce au găsit în casa lui a fost peste aşteptări
cine şi-ar fi închipuit că cerşetorul
cu mâna întinsă lângă covrigărie
e aşa de bogat
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averea lui va relansa industria, agricultura
în actuala criză pe care o trăim cu toţii
așa a spus guvernul şi a decretat
o zi naţională pentru a-i cinsti memoria
salvatorul naţiei a fost numit
seara, cel cu care împărţea o sticlă de bere
pe treptele marketului din cartier
se ruga în gând:
Doamne, fă-l să nu mai revină.
Iarba supravieţuitoare
Intră, prietene
e deschis, e singurul loc
rămas după urgie
se va găsi ceva pentru cină
eşti obosit, plin de răni
arăţi diferit, vorbeşti altă limbă
dar ne vom înţelege într-un fel
jur împrejur s-a distrus cu metodă
până la firul ierbii
şi totuşi, iarba a răzbit
creşte înaltă, viguroasă
supravieţuitoare pe mormântul
anotimpurilor debusolate
intră, prietene, în adâncul craterului
inimii mele
mai e loc pentru încă cineva
flămând, obosit
să se odihnească un veac, două...
Când eram
Am încălzit şi eu cândva pământul
pe care păşeşti acum
n-am avut uşi, nici ferestre
nimic în calea nimicului
totul a fost furat pentru a construi
mai mult, mai bine
zvonul, vuietul, ploaia îngheţată
şi mai ales acea iubire
nevăzută şi neînţeleasă care este moartea
deslușindu-se singură fără ajutor, sprijin
sufletul meu l-am pus într-o sticlă
şi am aruncat-o în cer
printre valurile îngerilor frenetici
am răscolit galaxiile căutând o planetă
unde să-mi plantez viaţa dinainte de viaţă
cu memoria morţii de după moarte
ce binefăcătoare odihnă uitarea
să ne despărțim mai ușor, doar plutire lină
căutând întregul
şi el în căutarea fiecăruia dintre noi
voi fi pretutindeni când mă vei chema
voi fi la discreţie...

CONVORBIRI LITERARE

Cândva, voi fi ceea ce-am fost
nici mai mult, nici mai puțin,
locuind peste pământ,
aripă de necuvânt.

Aurora CIUCĂ

Tirania ceasurilor
Nomazi ipohondri-n căutare de leac
pentru nesuferita boală adusă
de deochiul unei clipe,
continuăm să ne-nchinăm
tiranicelor ceasuri
ce ne măsoară la fel și lacrima și zâmbetul,
trăim mereu sacadat și absurd
închiși în perfide cadrane
convenționale...
Sunt un caz
Înțeleg că sunt un caz,
o speță complicată care va deveni
subiect de examen
pentru studenți silitori
care nu vor ști dacă am existat
sau am fost o ficțiune.
Faptele mele
vor fi expuse savant
și-ndelung tălmăcite-n cuvinte
străine de mine, străine de ele,
turnate-n adagii latine
ca vinul în cupe la ultimul
banchet înainte de căderea
Imperiului roman...
Cândva
Cândva, am fost ceea ce sunt
nici mai mult, nici mai puțin,
locuind pe sub pământ,
rădăcină de cuvânt.
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Întoarcere
Noi nu murim...
doar steaua noastră
obosită
de așteptare
ne cere-n cer
să ne întoarcem...
prea am fost fluturi,
e timpul nou
al crisalidei
și-al tăcerii
când, din amintiri
aripi naștem...
Amintiri
Era în țara fagilor,
în burgul cu două gări
și cimitirul bântuit
de trenul rătăcitor.
Duminicile erau lungi
defilări de zorzoane
în piața imperiului
apus și totuși prezent.
Case ornate cu draniți,
sau cu steaua lui David,
după modele uitate
de străbunii din zare.
Cinele de taină-mpărțeau
gust de azimă și miel,
de glühwein și siberie
în părți perfect egale.
Și noi, copiii, inventam,
sărind fragilul șotron,
abc-ul jocurilor
toleranței...
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Silvia CURTEANU
Confesiune de miercuri
Am lăsat deschisă confesiunea de miercuri
Încercând o erezie de șoaptă albastră,
Căci privirile mi se întorc din exil
Cu povară oprimată, în ritm instabil.
Un început de isterie îmi vine în minte
Deschizând paranteză rotundă de așteptare
Cu eșantioane dungate în delir osmotic
Și peceți confuze sfâșiate demonic.
Nu m-a convins rânduiala vorbelor
În indignarea tăcerii îmbibată cu minciună
Sau în joc spiralat de veștedă perfidie
Al unei incantații infirme de tragedie.
O să mă gândesc la confesiunea de joi,
Să-i șlefuiesc roțile și să-i acopăr ochii
Cu pelicule moarte de hârtie incoloră.
Poate renunță la a-mi număra amintirile
Urzite în indiferența extremistă a durerii
Și păstrate în urletul mutilat al materiei.
Primăvara începe luni
Am stabilit cu precizie că luni începe primăvara.
Nu se mai admite nici o amânare,
Chiar dacă vântul biciuiește cu sfidare.
Meteorologia nu are drept la cuvânt,
Pentru că am făcut un legământ:
Primăvara va începe luni!
Am lipit pe fereastră abțibilduri cu ghiocei
Și îi ud de mai multe ori într-o zi
Cu convingerea fermă că tot azi vor înflori.
Prin sticlă și ghiocei caut cu privirea seninul
Și mă bucur să descopăr cristalinul
Albastrului de primăvară lipit peste cerul de iarnă.
Zâmbetele își flutură speranțele împrumutate
Din gramote ce tălmăcesc vise repetate.
Au pornit, îmbrăcate în strai ludic, în căutare de flori,
Pregătite să răscolească straturi de culori.
Și chiar dacă timpul se urnește cu greu,
Primăvara urmează calendarul sufletului meu.
Singurătatea, în precară inferență defensivă,
Contabilizează rezultate cu minus în perspectivă.
Vorbele adună oamenii împreună
Cu pași înfrățiți spre o țintă comună,
Iar șoaptele scornesc o iubire temporară.
Căldura mâinii tale înseamnă primăvară.

80

Savian MUR
Pe pământuri neumblate
Ma bucur de o mare
notorietate –
sila de om
m-a propulsat departe,
pe pământuri neumblate,
de însuşi Dumnezeu
invidiate.
Am, aici,
o singură dimensiune,
căci, neavând cu cine
să mă mai compare,
nişte resturi de luciditate
mă ung, delicat,
c-o blândă stare.
Animal,
pe undeva sută la sută,
îmi recapăt paradiziaca
lâncezeală;
ziua şi-a dat duhul,
printre mărăcinii verzi,
acea albie a minţii –
tot mai goală.
Eternitatea,
puternic ofensată,
mă gudură lasciv,
cum să mă compromit
c-o deşucheată?,
eternă –
doar clara senzaţie,
de fiinţă pură,
necontaminată.
Aşa este, Doamne,
omul dă rezultate
doar înlăuntrul
orei
de singurătate;
măreţia sa –
exemplară,
o, albia minţii...
de-ar rămâne,
în veci,
goală.
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Ștefan AMARIȚEI

George S. VIDREANU

Icar, deasupra fericitelor oraşe

CULOAREA ZILEI

Cometele cerului, aceste
Apoteoze rotunde ale sensului,
Dansatoare în marele festin luminat,
Perle în Părul Berenicelor noastre,
Înfulecă sufletele, jonglează cu focuri versicolore,
Cufundă flacăra în râul viitoarelor secole...

Cercul existenţei –
rană deschisă
sângerând până la marginea fiinţei.

(O fereastră însorită desparte
Ziua de mâine de ziua de poimâine,
Franjurile buzelor roşii de rana
Fulgurantă a morţii.
Raza diamantină din ochiul aflat
În agonie desluşită naşte
Universul plăsmuit – focul de artificii
Înălţându-se pe cer cu viteza luminii)
La zenit, la nadir, zburătorul Icar se zbate deasupra
Fericitelor oraşe

Glasul mut al asceţilor
Astrologul şi tăietorul de lemne,
Finanţistul şi animalele bolnave,
Cu toţii au surâsul hăituielilor enorme
În imagini de grotă, în adâncite cripte –
Iluminări ale triunghiului rece al
Pietrei şlefuite
Arhitecţii bazilicilor cu înalte cupole,
Manipulatorii frumoaselor hărţi de navigaţie,
Matematicienii retraşi în galeriile
De gheaţă ale formulelor...
Răscolesc optica filosofilor lustruitori de pahare,
Tatonează sârma ghimpată a prăpastiei,
Încearcă capătul firului dungat al păianjenului
Însuşi poetul arcuind cu gingăşie verbele
Reînnoadă glasul mut al asceţilor –
Cerşindu-şi dreptul de a gusta dinăuntru
Veşnicul surghiun al poemului

ARITMETICA SECUNDELOR
Între cele doua neanturi
prea multe clipe au culoarea nopţii
şi-atât de puţie au stropi de lumină.

MAREA
Secundele se varsă într-un râu nostalgic
care curge fatal
spre marea neantului.

FIRUL DE IARBĂ
Un fir de iarbă
pierdut printre mari pietre
ar vrea să plece,
dar invocarea lor îi şterge pasii.
În tăcerea lor, pietrele spun:
,,Rămâi aici lângă aripi de piatră
în pragul dintre fiinţă şi nefiinţă.
În plânsul ploilor nebune
te incităm să te-mplineşti.
Rămâi aici, când vântul
nebun va alerga pe dealuri
te vom ascunde-n inimă de piatră
şi nu vei simţi tăvălugul vremii
strivindu-te sub trecătoare clipe.”

P O E Z I E
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P R O Z A

Dorina MĂGĂRIN
Cam totul era pierdut, de la tânărul şi adultul care
a fost cândva Corneliu au rămas doar povestiri preaslăvite de unii, minimalizate de alţii, dar el, Marian,
pseudo-Marian căci în realitate se chema Daniel, îi
datora enorm de mult judecătorului, căci doar el,
uica’1 judecătorul, i-a înrâurit lecturile, i-a cizelat cultura muzicală, i-a îmbogăţit lumea cu informaţii pe
care în acel timp încă nu le bănuia, despre îndrăzneala
şi încrederea pe care le avea la creaţia şi problemele
care-i stăteau în faţă, atunci când i se adunau zecile de
dosare la birou. Lectura din vară a romanului Fii bun
până la moarte, al lui Móricz Zsigmond şi, recent,
poemul lui Kavafis, Spre Ithaca, i-au dat imboldul
Ligiei de a scrie despre judecător şi ai săi, fără a
incumba ceva nimănui din clanul din care făcea parte
cel căruia în mod incorect i se spunea Marian, dar care
a fost numit aşa de judecător, în amintirea fiului dispărut, şi aşa au ajuns să-i spună toţi membrii familiei.
Prin anul 2009, tânăra Ligia a făcut Revelionul în
cel mai mare oraş al Franţei, metropolă situată la
încrucişarea drumurilor aeriene spre toate colţurile
lumii. Fratele ei, inginer la compania germană Claas,
fusese detaşat în metropola ce se afla în mijlocul
regiunii Île-de-France, metropolă ce s-a format de-a
lungul secolelor în jurul micilor ostroave de pe Sena.
Era un bun inginer, inventase ceva la batoză, una din
componentele combinei de cereale păioase şi francezii
ar fi vrut să-l păstreze la ei prin înviorarea ştiinţei în
domeniul agriculturii, alături de cunoscuta lege a
transferului rezultatelor de la o ţară la alta, dar
Augustin, frate-său, a decis să se întoarcă în patrie şi
cum nu mai avea prea mult de stat pe-acolo, i-a făcut
invitaţie surorii sale să vină şi să rămână în apartamentul lui cât o vrea. Înainte de-a ajunge Ligia în capitala
Franţei, frate-său a hotărât să-şi cumpere o maşină
nouă, Corolla, cu toate dotările, o maşină de culoare
roşie, un roşu metalizat, autoturism pe care l-a lăsat la
garajul reprezentanţei Toyota ca să-i graveze mecanicul un număr într-o sută de locuri, împiedicând astfel
furtul. Când s-a dus la garaj după autoturism, Augustin
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spunea că nu şi-a mai recunoscut maşina, a devenit
strălucitoare. Ligia a avut zborul Air France la ora
19:25, vineri seara. A călătorit cu un cuplu de tineri
care lucrau la Institutul Francez din cel de-al zecelea
oraş ca populaţie din Uniunea Europeană, domnul –
un tânăr foarte, foarte frumos, înalt, brunet, cu o claie
de păr, cârlionţi, cârlionţi, ce aducea cu evzonii care
fac de gardă la Palatul Parlamentului din Atena, doamna – o tânără negresă la fel de frumoasă şi la fel de
înaltă ca soţul ei, iar micuţul lor, un băieţel mulatru, de
circa şapte luni, părea a fi din căpătat, fiindcă bebeluşul ce era huţuţat când în braţele tatălui, când în braţele
mamei, deoarece a plâns mai tot timpul până în metropola din nordul Franţei, după înălţimea ce-o avea, nu
ai fi gândit că este descendentul lunganilor. În aeroport
şi-au luat adresele de mail căci tinerii părinţi erau interesaţi să afle referinţe despre o doamnă sau o domnişoară ce-ar fi dispusă să aibă grijă de micuţ timp de doi
ani, cât stăteau prin România.
Ajungând în aeroportul Charles-de-Gaulle, tânăra
Ligia constată că frate-său o aştepta cu maşina nouă ca
să se fălească. Până să dea de el a bâjbâit prin aeroport,
uitându-se ba pe la panoul cu plecările avioanelor, ba
pe la cel cu sosiri. I-au atras atenţia grupurile mari de
turişti veniţi din Asia, în special din cea mai populată
ţară din lume şi din cea mai întinsă patrie din lume, dar
şi un domn ce-avea un superb buchet de gladiole,
săbiuţe cu flori mari, albe, roz, roşii, vişinii, galbene şi
mov, persoană ce s-a dovedit a fi frate-său, căruia îi
plăceau florile poate la fel de mult ca unei femei.
Trei săptămâni a stat în apartamentul situat în
apropiere de Piaţa Bastiliei, la numărul nouăsprezece.
Zilnic a colindat în sus şi în jos pe străzile marelui
oraş. Erau porţiuni pe care ar fi putut să le parcurgă cu
ochii închişi deoarece s-a învârtit de prea multe ori
prin zonele acelea, aşa că de-ar fi să nu se mai ducă
vreodată pe-acolo, nu ar regreta fiindcă a văzut tot ce
era de vizitat, a făcut sute de fotografii şi a rămas cu
amintiri plăcute. Totuşi, când spune Paris, Parisul pentru Ligia înseamnă Sfânta-Capelă, înseamnă paharul
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de plastic cu cele două degete de şampanie, vin spumos băut alături de cineva drag în Turnul Eiffel,
înseamnă vestita Universitate Sorbona, înseamnă
pozele făcute de prietena care este cercetătoare la
Centrul Pompidou, fotografii de lângă statuia lui
Eminescu din Cartierul Latin, înseamnă gheretele
pline de afişe vechi, vederi şi cărţi de pe malul Senei,
gherete ce nu sunt mai mari decât un copil de cincişase ani, dispuse longitudinal, vopsite în diferite nuanţe de verde şi maro, însemna pliculeţul cu seminţe de
Floarea-reginei cumpărat de la Maison Lachaume.
Dar Parisul pentru Ligia mai însemna şi drumurile distruse din imediata vecinătate a Bulevardului ChampsÉlysées sau din apropierea celui mai mare muzeu de
istorie şi artă din Franţa, mai însemna şi florile veştejite din anumite cartiere, flori ce au ales să se risipească vânzându-şi iubirea contra cost fiindcă n-au găsit
un alt colac de salvare, Parisul îi amintea şi de cerşetorii de prin destul de multe staţii de metrou, majoritatea bătrâni, slabi, îmbrăcaţi sumar, îi amintea de oamenii care dorm pe trotuare, sub clar de lună, sub clar de
stele, spălaţi de ploi, alintaţi de iele. Când a păşit în
capela regelui Ludovic al IX-lea, supranumit Cel
Sfânt, Ligia s-a simţit ca Alice în Ţara Minunilor.
Vitraliile, ah, vitraliile, fiecare fereastră a capelei înfăţişează o poveste religioasă, bucăţi de sticlă pictate în
dominante albastre şi roşii dau strălucire vechiului
vestigiu al palatului regal. Scenele vitraliilor reprezintă: Facerea, Cartea Numerelor, Cartea Esterei,
Patimile Domnului… S-a învârtit extaziată privind
capela de jos, statuile celor doisprezece apostoli, rozeta… S-a bucurat ca un copil mic când s-a oprit la
FNAC2 şi a găsit cartea lui Michèle Goslar despre
Marguerite Yourcenar, prima femeie care a ajuns să
devină membră a Academiei Franceze, în anul o mie
nouă sute optzeci, carte pe care a căutat-o şi la Librăria
Gilbert, volum ce vroia să îl dăruiască Violetei, prietena din copilărie, stabilită de vreo zece ani într-un oraş
din lumea asta mare, a cărui primă atestare documentară datează din anul o mie două sute cincizeci şi doi.
Într-o zi au fost invitaţi de prietenii fratelui său la
un restaurant. Persoanele invitate erau din prin toate
colţurile lumii, o lume pestriţă, atât români, cât şi străini, dar Ligia s-a simţit singură, mult prea singură printre românii din ţara situată în vestul continentului
Europa. A constatat că are mult mai multe în comun cu
persoane de alte naţionalităţi, de alte religii sau poate
se înşela...?! Pentru început au fost la Moulin Rouge,
unde opulenţa era exprimată prin abundenţa de pene
colorate în panel sau diverse nuanţe aprinse, montate
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pe diferite materiale de lux. Nu au stat până la sfârşitul
spectacolului deoarece s-au dus la restaurantul la care
aveau să se întâlnească cu restul colegilor de lucru deai fratelui, un restaurant renumit nu numai pentru
mâncare, ci şi pentru serviciile impecabile, un restaurant de top, ce mizează pe discreţie. Ea şi fratele ei au
ajuns mai repede decât ceilalţi şi, cum invitaţii veneau
pe rând, încet-încet, Ligia şi frate-său îi întâmpinau
îmbrăţişându-i şi sărutându-i protocolar. De-ndată ce
ajungeau tinerele căsătorite, Ligia a realizat că erau
preocupate de ceva atunci când se întâlneau şi că nu o
priveau în ochi, ba mai mult… nu prea aveau nici ce
să îşi spună. Încercând să înţeleagă ce se întâmplă, a
observat că doamnele imediat ce soseau, începeau săşi potrivească rochiile în oglinzile imense ale sălii în
care se aflau, preocupate de propria lor imagine. Ah,
asta era! A descoperit şi Ligia că sala de primire era
capitonată de oglinzi imense pe care nu a avut vreme
să le observe, deoarece acordase atenţie persoanelor
vârstnice care veniseră la întrunire. Aşa a priceput de
ce unii oameni o priveau în ochi, iar alţii îşi aruncau
privirile în altă parte, a înţeles că trăiau în lumea oglinzilor, în interiorul sau în afara lor. Ajungând la concluzia asta, Ligia a decis să acorde din timpul ei preţios
doar celor care ştiau să o privească în ochi, direct.
Judecătorul era o astfel de persoană! Ţi se uita în ochi
atunci când îţi vorbea, dar Ligia nu l-a cunoscut pe
judecător, nu l-a ştiut nici pe fiul judecătorului, pe cel
de-al doilea Corneliu, l-a cunoscut în schimb pe nepotul judecătorului, pe cel de-al treilea Corneliu, cu puţin
timp ca acela să emigreze într-o ţară a cărei deviză a
fost şi este A mari usque ad mare.3
În cea mai frumoasă piaţă a oraşului de câmpie,
dominată de cele trei biserici episcopale, toate trei
zugrăvite în galben crom, roşu chihlimbar şi galben
floare de sulf, precum şi un imens palat cu pereţii de
culoarea hipsofilelor de iris, toate clădirile enumerate
fiind asamblate de aşa manieră încât seamănă cu
cochilia unui melc, piaţă pavată cu o varietate de
bucăţi de granit, pe una din bucăţile pavajului fiind şi
harta cetăţii, se pot vedea ultimele rămăşiţe ale fortificaţiilor turceşti. Dimensiunile pieţei în comparaţie cu
suprafeţele ocupate de casele cu un singur nivel ori cu
două sau mai multe etaje, au fost impuse de gustul
baroc al epocii…, în care procesiunile religioase şi
paradele erau foarte apreciate. Casele aveau la parter
farmacii, mici ateliere, tipografii, ospătării, iar mai târziu au avut cafenele şi hoteluri, în timp ce la etaj se
aflau, de regulă, locuinţele stăpânilor. Într-o astfel de
clădire, supraetajată în perioada interbelică cu încă
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două niveluri şi un pod, clădire ce avea un acces pietonal la nivelul parterului, realizat pe faţada de nord a
clădirii şi unde circulaţia verticală se realizează prin
intermediul unei scări interioare, din beton prefabricat,
dispusă adiacent holului principal, la apartamentul
nouă, de la etajul trei, locuia de curând Ligia, o doamnă suplă, micuţă de statură, cu voce caldă, liniştitoare,
ce cânta impresionant la chitară, mai ales în serile cu
lună plină, o doamnă ce-şi bătea capul cum să scape de
tabloul ce trona pe peretele din faţa patului matrimonial. De câte ori se trezea dimineaţa, tânăra dădea cu
ochii de pictura unui bărbat ce semăna uluitor de bine
cu fiul său, dar fiul ei era mic, avea trei sau patru ani,
iar domnul din tablou se stinsese de foarte mult timp,
ea nici nu apucase să-l cunoască, însă ştia atât de multe
poveşti despre el, că era ca şi cum l-ar fi cunoscut.
Potrivit legii lui Mendel, descendenţii sunt mai frumoşi şi mai puternici decât strămoşii lor, fiul ei, micuţul Laurian era rudă de gradul cinci cu domnul ce era
în tablou, dar băieţelul ei aducea atât de bine cu tânărul
ce avea un aer distins şi miraculos în acelaşi timp, care
era îmbrăcat elegant, încât Ligia nu putea să nu se gândească la reîncarnare şi nu putea să nu se întrebe care
ar fi dreptatea ce trebuie să se înfăptuiască, dacă judecătorul ar fi păcătuit faţă de cineva, cumva.
Întotdeauna dragostea se naşte între cer şi pământ, în
împărăţia lui Hefaistos şi-n deşertul singurătăţii.
Portretul realizat sută la sută de un profesionist,
portret ce reda chipul fratelui geamăn al bunicului
soţului, expresia facială care era atât de clară, tânărul
care parcă vorbea şi avea întipărită fericirea pe chip,
de parcă fericirea i-ar fi fost blazonul familiei, a ajuns
să o obsedeze pe Ligia. Înălţimea frunţii dovedea că
uica-judecătorul avea o minte ageră, iar linia rotunjită
a părului scurt, pieptănat pe spate lăsa să se vadă acelaşi lucru, o fire hotărâtă. Nu de puţine ori tinerei
doamne i se părea că judecătorul îi surâde sau îi face
semnul unui salut cu mâna dreaptă, mână pe care o
avea în dreptul inimii, iar tânăra stătea şi se uita dusă
pe gânduri la pictură. Aşa îngândurată, s-a îmbrăcat şi
a plecat la ceremonia de decernare a titlului de Doctor
Honoris Causa Scientiarum profesorului Nubert ce
provenea dintr-o familie de bănăţeni, care a luat şi premiul Nobel în anul… La sfârşitul ceremoniei s-a
pomenit de articolul treisprezece din Tabula
Smaragdina sau Tabla de Smarald, articol ce era menţionat şi de judecător într-una din însemnările sale. A
revenit acasă, s-a îmbrăcat într-o ţinută sportivă şi a
plecat să se plimbe cu bicicleta. A mers pe pista ce
ducea în afara oraşului. De-a lungul pistei erau flori
84

albe de trifoi sălbatic, ici şi colo câte un smoc de trifoi
roşu, cu flori violacee, grupate în capitule ovale, maci
sălbatici, cu câte cinci sau mai multe flori pe o plantă
îşi fluturau gingaşele petale roşii, frunzuliţe metamorfozate, delicate ca şi aripioarele libelulelor, sepale galbene, răsfirate, întinse, lânoase de-ale unei specii erbacee numită Piciorul cocoşului, lăptucă, plantă ce-i face
fericiţi pe iepuraşii care o ronţăie, lobodă sălbatică cu
frunze triangulare, urzici cu tulpini şi frunze acoperite
cu peri urticanţi, cu seminţe în vârf, seminţe care îţi
regenerează sângele atunci când le consumi şi soc,
multe flori de soc, parfumul florilor hermafrodite de
soc amestecat cu mirosul ierbii crescute nebuneşte
după ploile de lungă durată, au făcut-o să încetinească
pedalatul şi să absoarbă culorile vesele din natură, să
asculte cântecul cucului: cu-cu, cu-cu, cu-cu! Forma
florilor de soc o făcu să-şi amintească de angioarhitectonica vasculară a rinichiului obţinută prin injectarea
de substanţă plastifiantă colorată în roşu pentru artera
renală şi în albastru pentru vena renală, studiată la o
oră de anatomie sau de fantasmele recifurilor de corali
văzuţi pe la Discovery Channel. Din senin Ligia se
trezi cântând: Cucul, sus, pe-o rămurea, tare frumos
glăsuia…4. Se pare că Fata de păstor era cântecul preferat al mamei sale, căci de câte ori se nimerea să
meargă pe la maică-sa, prin clasă, la orele de muzică
doar cântecul acela îl auzea. Doamne, cât de frumos
era concertul greierilor! Broaştele nu se lăsau nici ele
mai prejos cu orăcăitul, pescăruşi mai mici decât cei
ce trăiesc la malul mării, de un alb spălăcit, de mărimea unui pumn de copil sau aproape cât trei vrăbiuţe
la un loc, zburau alene în toate direcţiile. Perechi de
guguştiuci cu penajul cenuşiu-brun pe spate şi câte o
dungă subţire, neagră, pe gât, de parcă ar fi fost o bentiţă ce trebuie purtată zilnic, aşa cum purtau elevele la
şcoală, doar că bentiţa de pe capul şcolăriţelor era
albă-albă, nu neagră ca a guguştiucilor sau fluturi
mici, cu aripile anterioare de culoare albă, un alb străpuns de câte o dungă subţire-subţire, abia perceptibilă,
de un maro închis, cu câteva puncte maro pe margine,
fluturi ce aveau colorit foarte divers, cu aripi prelungite în formă de coadă de rândunică, fluturi albaştri,
cărora le ieşeau în evidenţă antenele lungi, plasate
lateral, dar şi picioruşele de dimensiuni medii, păreau
că aţâţă intrigile din comediile lui Marivaux, în timp
ce vreun bărbătuş rătăcit prin iarba necosită îşi chema
făzăniţa. Cu siguranţă că fluturii erau puiuţi, erau copilaşi, nu se aflau în etapa finală a ciclului lor de viaţă
aşa ca miile de fluturi văzuţi în Petaloúdes5, fluturi
care migrează acolo atraşi de mirosul arborilor orienCONVORBIRI LITERARE

tali pentru a se reproduce. Privea la muşuroaiele de
furnici negre-negre, ce se înşirau de-a lungul pistei şi
ieşeau mai bine în evidenţă în locurile în care iarba
fusese cosită. Micuţele insecte erau liniştite, doar
înainte de zilele ploioase erau agitate nevoie mare, dar
în ziua aceea erau liniştite. Ligia a fost depăşită de un
cuplu de ciclişti. Domnul îi spunea doamnei: Na, până
la urmă aţi ajuns! Doamna îi răspunse domnului: Da,
am ajuns!... Sub influenţa medicamentelor nu ştiu ce
face, ia atâtea! Ligia opri bicicleta şi se aşeză pe iarbă,
într-un loc cu multă volbură înflorită. Se uită admirativ
şi la zecile de fire încâlcite ale plantei perene, ale căror
flori mici, albe, în formă de trompetă, păreau a fi slujitorii ce aşteaptă ordinele mai-marilor, adică ale
Sânzienelor, zâne bune, împletite în atâtea cununi de
fete, ani de ani, împletite în atâtea cununi şi tot atâtea
vise. Ciulinii, nu aşa de înalţi şi nici atât de suculenţi,
dar nici atât de frumoşi precum ciulinii văzuţi pe
dealurile din vecinătatea Lacului Razelm, păreau a fi
regi mai greu de abordat. Ei, câteva fire rebele de usturoi sălbatic, parcă ar fi vrut să le dea peste nas înfumuraţilor ciulini, iar bănuţeii păpădiilor dădeau impresia
că râd de toate astea, galbenul lor contrastând cu verdele puternic ce trona peste întreaga întindere de
pământ, verdele puternic ce înseamnă libertate, sănătate. Rar se înălţa din stufărişul de la marginea apei
curgătoare câte o barză cu vreun sfrijit de şarpe în
cioc, care de jigărit ce era nu avea nici măcar puterea
să se zvârcolească. Vaci bălţate, cu pete mari, albe şi
roşcate sau albe şi negre, precum şi capre albe, cu
blana miţoasă, păşteau în tihnă. Din când în când se
auzea sunetul tălăngii prinse de grumazul vreunei cornute. Liniştea patriarhală era conturbată de onomatopee de genul: cri-cri, tvi-tvi-tvi, gara-gara, cri-cri, tvitvi-tvi, gara-gara, cu-cu, cu-cu, cra-cra-cra, muuuumuuuu, gu-guştiuc, gu-guştiuc. Guuuguuştiuc eu sunt
turc, guuuguuştiuc eu sunt turc, spunea actorul principal din filmul de comedie Păcală. Cerul limpede ca
cristalul contrasta cu undele mocirloase ale apei curgătoare, unde mâloase după ploi, ploi, ploi. Pe alocuri
erau plopi înalţi, înalţi, puful plopilor argintii ce acoperea pista de biciclete era ca şi puful gâştelor, puf ce
se prindea prin părul şi pe chipul mamei atunci când le
jumulea şi mama făcea operaţiunea aceea cam de două
ori pe an, iar atunci când le ciupilea, se scula cu noaptea în cap ca să n-o apuce soarele jumulindu-le, se
îmbrăca într-o rochie de stambă, cu dungi de culoarea
florii de stânjenel, dungi albastru-verzui şi negre, peste
care îşi înfăşura un şorţ albastru-albastru, îşi punea un
batic din acelaşi material ca şi rochia şi se apuca de
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treabă. O scorbură mare dintr-o trestie bătrână, trăznită, arsă în bună parte, amintea de feeria filmului
Dumbrava minunată, scorbură în care s-ar fi putut
adăposti cu uşurinţă băieţelul ce apăru de nicăieri şi
care mângâia cu drag o ieduţă albă ca spuma laptelui,
albă ca spuma mării. Mângâia ieduţa şi se uita înspre
Ligia, căci a observat că femeia făcea fotografii, mângâia ieduţa şi se uita iarăşi spre ea. Ligia a luat bicicleta şi a început să pedaleze spre oraş. Nucii care erau
răsăriţi la capătul pistei de biciclete precum nişte străjeri ce-ar fi delimitat viaţa sălbatică de mediul citadin,
aveau nucile de mărimea unei alune sau de mărimea
unui ou de porumbel, tocmai bune pentru a fi culese ca
să se facă dulceaţă din ele. E delicioasă dulceaţa de
nuci verzi, dar munceşti pentru ea de-ţi sar ochii din
cap. Când Ligia trăia la Iam, îşi amintea că maică-sa
mergea pe câmp să culeagă nuci verzi, venea acasă cu
o trăistuţă plină, spăla nucile în nu ştiu câte ape, apoi
le punea într-un vailing6 în care avea pregătită apă de
var stâmpărat. Ţinea nucile în apa aceea câteva zile şi
le tot mesteca zilnic ca să nu se coclească, apoi le scotea, le spăla iarăşi în nu ştiu câte ape, le curăţa de coaja
verde până ce rămâneau complet albe şi le punea imediat în apă rece, în care era şi zeamă de lămâie.
Nepreţuită mai era dulceaţa de nuci verzi făcută de
maică-sa, dar şi munca era de neegalat!... Ligia acţiona
pedalele bicicletei în virtutea inerţiei, aruncându-şi
ochii la câte vreo albină ce se înfrupta din nectarul
vreunei flori cu o mie de frunze şi zeci de capete plate
de-ale inflorescenţelor, când din spatele ei auzi glasul
unor copile:
– Depăşeşte-o, depăşeşte-o!…
– Nu pooot!...
Zâmbi, nu apăsa pedalele bicicletei nu ştiu cât de
repede, aşa că îşi aruncă lejer privirea peste umărul
stâng şi zări în spatele ei două fetiţe cu caschete roz pe
cap, ce pedalau zorite s-o ajungă…
Note:
1. (Reg.) Unchi, nene, bade
2. Fédération Nationale d’Achats des Cadres – un lanţ
francez de magazine care comercializează articole de divertisment şi produse electronice; cel mai mare retailer de
cărţi, muzică, IT, CD-uri, DVD-uri şi articole foto din
Franţa
3. (Lat.) De la o mare la alta
4. T. Teodorescu, Fata de păstor
5. (Gr.) Valea fluturilor
6. (Reg.) Vas cu torţi, lighean
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NEGRU
Valentin NICOLIȚOV

Multe întâmplări ale copilăriei mele sunt legate
de vacanţele de vară petrecute la ţară, la bunicii şi
rudele din partea mamei, împreună cu văru-meu,
Milică, băiatul unchiului Mihai, soţul lui tanti
Vasilica, sora mai mare a mamei.
Aşteptam întotdeauna cu nerăbdare vacanţa la
bunici. Când ajungeam acolo mă descălţam la repezeală şi-mi dezbrăcam hainele de oraş, apoi îmbrăcam o pereche de pantaloni scurţi şi un maieu şi treceam peste drum, să-l caut pe vărul Emil, adică pe
Milică. La ţară toţi copiii umblau desculţi şi ar fi râs
de mine văzându-mă umblând încălţat ca la oraş.
Milică era cu vreo trei-patru ani mai mare decât
mine şi de multe ori nu prea avea timp de joacă fiindcă nea Mihai îl punea zilnic la treabă: să dea cu sapa
în grădină ca să taie nişte bălării, să întoarcă fânul
cosit pe păşunea din pădure sau să scoată apă din fântâna din curte ca să adape calul, pe Negru, sau cele
două vaci, Marţolea şi Sâmbotina. Animalelor le
puseseră nume legate de aspectul lor sau de ziua de
naştere: Negru, fiindcă era un armăsar negru ca pana
corbului, iar celor două vaci, fiindcă una apăruse pe
lume într-o zi de marţi, iar cealaltă într-o sâmbătă.
Vacile erau scoase dis-de-dimineaţă pe uliţă de unde
le lua în primire văcarul, iar seara se întorceau, în
zgomot de tălăngi, cu burţile umflate cu iarbă şi cu
ugerele pline de lapte şi trebuiau adăpate şi apoi
mulse. În primul moment când intrau în curte le era
sete şi se duceau să bea apă din ulucul de lângă fântână aşa că în fiecare seară îl ajutam pe Milică să
scoată găleţile cu apă şi să-l umple.
Îmi plăcea să-mi petrec vacanţa cu Milică, chiar
dacă mă punea mai mereu să-l ajut la treburile gospodăriei. Ceea ce mă atrăgea în mod deosebit la el, pe
lângă faptul că era un băiat harnic şi priceput la toate
treburile, de la înhămatul calului şi chiar până la mulsul vacilor, când lipsea tanti Vasilica, era talentul lui
de povestitor, deşi de multe ori se dovedise un mare
mincinos. Citisem amintirile lui Ion Creangă, aventu86

rile lui Robinson Crusoe şi basmele lui Petre
Ispirescu, dar Milică, deşi nu prea era atras de cititul
cărţilor, ştia mai multe poveşti decât mine, din surse
locale, povestind tot felul de întâmplări, unele adevărate, altele cred că inventate de el. Ascultam cu gura
căscată întâmplări cu lupi şi mistreţi din pădure care
răniseră nişte vânători în iarna trecută sau cu şerpi
veninoşi care te pândeau din tufişuri şi dacă nu erai
atent şi nu-i ocoleai la timp o păţeai rău de tot. Îmi
dădea şi exemple: cunoscuse la moara din satul vecin
un băiat care-i povestise cum călcase din greşeală pe
un şarpe veninos, fusese muşcat şi era să moară dacă
nu l-ar fi transportat de urgenţă la spitalul din oraş cu
maşina brigadierul silvic.
Cele mai multe dintre poveştile de groază ale lui
Milică aveau ca loc de desfăşurare pădurea care începea chiar din marginea satului aşa că aşteptam cu
mare nerăbdare, dar şi cu un fior de teamă, plecările
la pădure. Atunci parcă intram pe un tărâm de poveste, păşeam desculţ prin iarbă cu mare atenţie să nu
calc pe vreun şarpe sau pe vreo altă lighioană fiindcă
aflasem că şi guşterii verzui care mişunau peste tot
aveau muşcături periculoase.
Într-o zi, Milică, care mă observase cum păşeam
cu teamă printre căpiţele de fân, se hotărâse să mă
păcălească. După ce am strâns fânul cu furcile ne-am
dus să facem o baie în balta din apropiere. Când eram
în apă până la brâu a strigat deodată la mine să fug
fiindcă a văzut un şarpe în spatele meu. Am sărit
îngrozit din apă, dar nu era niciun şarpe, aşa că
Milică a râs cu gura până la urechi fiindcă a reuşit să
mă păcălească şi să mă sperie atât de tare. Mă păcălea
mai mereu şi îmi era ciudă că eram atât de pămpălău
şi nu mă obişnuisem să descopăr când spunea adevărul şi când minţea. De fapt înflorea atât de bine
întâmplările povestite încât niciodată nu ştiai exact
dacă minte sau nu.
Într-o altă zi, eram din nou împreună la scăldat la
baltă, când l-am văzut cum îşi holbează deodată ochii
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şi-mi strigă să fug că a venit şarpele, că e chiar în spatele meu, dar de data asta n-am mai fugit, ba chiar am
râs crezând că era tot o păcăleală de-a lui, minunându-mă cât de bine se poate preface îngrozit. Îl
vedeam ieşind rapid din apă şi punând mâna pe furcă
şi mă minunam ce mare talent are să mă păcălească.
Dar cum el continua să strige şi să agite furca şi privea spre baltă cu ochii ieşiţi din orbite, mari cât cepele, am început să am totuşi unele dubii aşa că mi-am
întors într-o doară capul şi am observat, de data asta
cu adevărat, cu groază, un cap de şarpe negru plutind
încet la vreo doi metri în spatele meu. Nici nu mai
ştiu cât de repede am reuşit să ies din baltă, iar şarpele, după ce a plutit un timp liniştit prin apă, a ieşit pe
malul celălalt şi s-a urcat pe un dâmb pierzându-se
printre nişte tufe.
În ziua aia, până spre seară când ne-am întors
acasă, ca să-mi menţină starea de panică parcă,
Milică şi-a amintit toate poveştile cu şerpi pe care le
ştia. „Îţi spun acum o întâmplare adevărată, să mor
dacă mint”, zicea Milică. Şi-mi povestea despre o
femeie din satul lor, care venise să strângă fânul vara
trecută şi care a adormit în pădure lângă un copac cu
gura căscată şi a înghiţit un şarpe mare. Nu ştia cum
să scape de el şi a mers la o babă vrăjitoare. Baba a
pus la fiert o găleată cu lapte şi a aşezat-o să stea cu
gura deschisă deasupra aburilor de lapte: şarpele n-a
putut rezista la mirosul de lapte dulce care se pare că
îi plăcea foarte mult şi i-a ieşit încet pe gât şi pe gură,
iar apoi a alunecat căzând în găleata cu lapte. După
întâmplarea din ziua aceea şi după ce ascultasem şi
celelalte poveşti ale lui Milică mi-amintesc că am
avut coşmaruri: am visat câteva nopţi la rând numai
întâmplări cu şerpi care de care mai mari şi mai veninoşi.
Întâlnindu-mă zi de zi cu Milică, după un timp
mi-am dat seama că nu toate poveştile aflate de el
prin sat erau minciuni, că printre ele erau şi unele
adevărate. Văru-meu le strângea pe toate la un loc
cum îi ajungeau la urechi, fără discernământ, fiindcă
ele îi făceau lumea înconjurătoare să pară mai interesantă, mai fascinantă şi-i hrăneau din plin imaginaţia
de adolescent.
Cel mai mult îmi plăcea când ne trimitea unchiu’
Mihai la pădure cu furcile să întoarcem fânul cosit.
Primeam aprobare să mergem călare pe Negru, un
armăsar mare foarte frumos. Avea părul negru şi
lucios, o coamă mare şi stufoasă, iar în frunte o mică
pată albă. Era foarte puternic, l-am văzut deseori trăCONVORBIRI LITERARE

gând singur, fără efort, căruţa familiei oricât de încărcată ar fi fost. Mergeam amândoi cocoţaţi direct pe
spinarea lui, fără şa, privind cu mândrie lumea înconjurătoare de la înălţime. Atunci, în imaginaţia mea,
mă închipuiam un fel de Făt-Frumos din poveşti călare pe calul năzdrăvan plecat să colinde lumea largă în
căutarea zmeilor şi a zânelor.
Ne plăcea să avem grijă de Negru, când ajungeam la pădure ne opream la baltă şi ne apucam să-l
ţesălăm şi să-l spălăm, iar el fornăia de plăcere când
îl frecam cu şomoioagele de iarbă şi turnam apa pe el
cu găleata. În timp ce-l spălam Milică vorbea cu el,
cred că îi spunea ceva sau îl certa, fiindcă-l vedeam
pe Negru cum ciulea atent urechile de parcă l-ar fi
înţeles. Nu ştiu cât de multe înţelegea calul din vorbele spuse de Milică, dar după un răstimp îl vedeam
cum se întorcea şi pe partea cealaltă ca şi cum pe
acolo nu-l spălase destul. Negru era atent cu noi,
copiii, asculta cu atenţie comenzile date de Milică,
aştepta răbdător să-l încălecăm sau să-l descălecăm,
iar unchiu’ Mihai ne atrăsese atenţia să avem grijă la
două lucruri: să nu-i turnăm apă în urechi din greşeală când îl spălam şi să nu-i dăm voie să bea apă din
baltă ca să nu se îmbolnăvească.
Încă din prima zi de plimbare cu Negru, abia aşezaţi pe spinarea lui, Milică m-a avertizat despre comportamentul lui ciudat. Deşi în majoritatea timpului
era ascultător şi nu foloseau niciodată vreun bici pentru el, avea o meteahnă: fiindcă era folosit destul de
des pentru monta unor iepe aduse de ţăranii de prin
partea locului, îşi dezvoltase un foarte fin simţ al
mirosului, fiind în stare să adulmece o iapă aflată în
călduri de la foarte mare distanţă şi când simţea prezenţa uneia prin împrejurimi nu-l mai puteai struni,
trebuia să-l laşi în voia lui. Atunci Negru ne atrăgea
atenţia prin câteva semnale: se oprea brusc, ridica şi
rotea capul ciulindu-şi urechile, apoi începea să tropăie pe loc şi să fornăie din nări, scoţând un sunet
care semăna mai mult cu un fel de grohăit. Imediat
trebuia să ne aruncăm jos de pe spinarea lui fiindcă
îşi ridica coada şi pornea în galop dispărând într-o
direcţie numai de el ştiută. Priveam uimit fuga armăsarului, dar Milică, care îi cunoştea metehnele, mă
liniştea: „Hai mai întâi să strângem fânul şi ne vom
duce după el mai târziu, dacă nu cumva se va întoarce
singur”. Şi, aproape de fiecare dată, după două-trei
ceasuri, Negru se întorcea pe nesimţite, îl zăream
deodată păscând liniştit în apropiere ca şi cum nimic
nu s-ar fi întâmplat. Dar erau şi zile când la înapoiere
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descopeream pe pielea lui câte o umflătură făcută de
bici sau chiar o rană sau o înţepătură de furcă fiindcă
de multe ori iepele nu prea erau dornice de împerechere, iar ţăranii, ca să-l alunge, îl altoiau zdravăn cu
ce găseau la îndemână. Astfel de zile erau nefericite
şi pentru noi, fiindcă după ce ajungeam acasă, Negru
era dus la veterinar şi dezinfectat cu tinctură de iod şi
oblojit cu o alifie neagră şi urât mirositoare, iar vărumeu căpăta o chelfăneală zdravănă de la unchiul
Mihai fiindcă nu avusese grijă de el. Milică încasa
scatoalcele, iar Negru suporta cu stoicism tratamentul
medical, apoi totul reintra în normal, însă cu prima
ocazie, după ce coboram rapid de pe spinarea lui, o
lua iarăşi la goană spre aventurile lui cabaline.
În vara anului următor, din păcate, nu l-am mai
găsit pe Negru. Milică mi-a povestit despre o ispravă
a armăsarului care se terminase destul de prost pentru
nea Mihai toamna trecută, când le pricinuise un mare
necaz. Într-o sâmbătă – se ştie că sâmbăta sunt trei
ceasuri rele şi cu greu te poţi apăra de ele, zicea
Milică – nea Mihai tocmai se întorcea în căruţă de la
moară după ce măcinase câţiva saci cu porumb şi
uruială. La o curbă a drumului, când a vrut să depăşească o căruţă mai mică la care erau înhămaţi un cal
şi o iapă, Negru a simţit iapa şi s-a urcat peste ea răsturnând amândouă căruţele. Căruţele s-au rostogolit
sfărâmate în şanţ, unchiul Mihai s-a ales cu vreo două
coaste rupte, iar căruţaşul, un bătrân de vreo 80 de
ani, a fost dus la spital cu mai multe fracturi de era să
moară. Unchiu-meu a fost nevoit să-i plătească spitalizarea, să-i cumpere o căruţă nouă şi să-i dea şi o
sumă mare de bani ca să nu fie dat în judecată.
După această ispravă nea Mihai s-a supărat foarte
tare pe Negru şi l-a dus la veterinar să-l scopească. În
zadar a încercat veterinarul să-i spună că nu face
bine, că ar trebui să-l vândă ca armăsar de prăsilă la
GOSTAT sau la vreun ţăran înstărit la târg, dar nu l-a
putut convinge. Unchiu’ Mihai a vrut neapărat să se
răzbune pe Negru pentru necazul ce i-l făcuse, aşa că
veterinarul l-a scopit. Milică, care a fost de faţă, mia povestit cu lux de amănunte cum a decurs toată
operaţia, şi mai ales cum, la sfârşit, veterinarul a luat
fuduliile sângerânde, le-a pus direct pe grătarul cu
cărbunii aprinşi din curte şi apoi le-a mâncat chiar în
faţa lui.
După operaţie Negru parcă şi-a pierdut complet
puterea, abia mai târa după el căruţa plină, iar dacă
trebuia să urce dealul spre moară se oprea şi aştepta
să împingă şi nea Mihai, altfel nu se mişca oricât l-ar

fi îmboldit cu biciul. Se pare că în acest fel se răzbuna
şi el că-i luase bărbăţia. A început să-l şfichiuiască tot
mai des cu o biciuşcă deşi până atunci nu-l lovise
niciodată. Într-o zi, după ce l-a altoit de câteva ori cu
biciul, Negru s-a ridicat brusc în două picioare şi
atunci nea Mihai a crezut că-şi vede moartea cu ochii.
Negru nu l-a lovit, doar l-a ameninţat cu copitele
dându-i de înţeles să nu-l mai bată. De teamă, în
prima duminică, nea Mihai l-a dus la târg şi l-a vândut la nişte geambaşi de cai, ca să scape de el, deşi na luat nici măcar un sfert din banii cu care îl cumpărase cu trei ani în urmă.
Am ascultat păţania povestită cu talent de Milică
şi mi-a părut rău de Negru. Milică a continuat în stilul
lui caracteristic, povestindu-mi ce i se întâmplase
anul acesta, în urmă cu vreo două săptămâni, când se
dusese la târgul de duminică din Poiana, în căruţa
unor vecini, să cumpere un putinei şi două cofe pentru apă. Tocmai plecau cu marfa din târg, când deodată, trecând pe lângă o căruţă plină cu ţigani, pirande
şi câţiva puradei, i s-a părut că a auzit fornăitul inconfundabil al lui Negru. S-a întors şi l-a văzut înhămat
la o căruţă, stătea oprit, cu capul ridicat şi urechile
ciulite, şi-l privea cu atenţie. Abia l-a recunoscut fiindcă acum vedea în faţa lui o gloabă amărâtă, slabă,
plină de răni pe greabăn şi foarte murdară, doar pata
albă din frunte şi fornăitul i-l aminteau pe Negru. A
vrut să coboare şi să se apropie de căruţă, dar n-a mai
apucat fiindcă un ţigan a apucat hăţurile, l-a lovit de
câteva ori cu sete cu biciul şi a strigat: „Dii, talane,
mâncate-ar ciorile!” Negru s-a opintit de câteva ori
şi-a pornit cu greu sub loviturile de bici.
Dacă aşa a fost în realitate sau nu ultima întâlnire
cu Negru, e greu de spus: Milică avea de multe ori
obiceiul să înflorească poveştile sale adăugând de la
el continuări şi mai ales finaluri neverosimile. Nu
mai ştiu nici astăzi dacă l-a văzut pe Negru cu adevărat la târg în duminica aceea sau a inventat toată
întâmplarea. Eu am preferat să păstrez în memorie
imaginea unui armăsar frumos şi puternic cum nu era
altul în sat pe care îl călăream închipuindu-mă un
Făt-Frumos plecat în lume pe un cal năzdrăvan, pe
care îl spălam la baltă şi care fornăia de plăcere. Ştiu
doar că în toamna aceea s-a schimbat şi soarta noastră. Milică a terminat clasa a şaptea şi a fost înscris la
Bucureşti la o şcoală de meserii. Copilăria noastră sa terminat şi vacanţele mele de vară petrecute la ţară
au rămas doar o amintire din copilărie.
P R O Z Ă
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felul de a redescoperi şi iscodi adâncul creativ.
Omul său e plin de „zvonuri” lăuntrice, puse la
cale de Ucigaşul Caligraf (!), care pândeşte poemul, asaltat totodată de siluetele însufleţite ale
timpurilor verbale, dornice şi ele de afirmare:
„Doar imperfectul e timpul viu din trecut,/ spun
toate Gramaticile,/ emană un fel de ceaţă,/ e
mereu puţin transpirat,/ încăpăţânat să înainteze...// Înseamnă că nu văd bine/ când văd ce văd,
şi că-s numai zvonuri,/ că-ar da târcoale de la o
vreme/ strecurându-se prin desişuri,/ prin încâlcite ierburi, prin ceaţa serii...” (Zvonuri)
Reveriile semiotice se consumă în norma penuriilor citadine: „Ai putea, aşadar,/ să fii liniştit.
De mâine/ hermeneuţii vor fi-n vacanţă/ până
ce-n marile magazine/ se va băga iarăşi/ Sens,
sens. Iar unii spun că, dacă/ ne-om aşeza cu toţii,
cuminţi, la coadă,/ poimâine, începând de la ora
9,/ se va da, poate,/ şi puţină Istorie,// Numai tu, iarbă
contemporană,/ nu-ţi oferi nici o clipă/ de repaos şi
contemplaţie...” (Oră). Ce utopie! Se vinde Sens la
market!
Nu în asemenea plutitoare abstracţiuni şi picanterii
retorice excelează aventura poetică a lui Ion Pop. E
mai în largul lui poetul atunci când se lasă în voia
memoriei afective, când cade pe câte o pagină de episod biografic, făcând din el un document cu tâlc, cu
subînţelesuri exploatate ingenios. Multe asemenea
întâmplări îl au personaj pe profesorul Mircea Zaciu
(1928-2000), călăuza echinoxiştilor, evocat de fiecare
dată cu patosul sincerităţii. Iată o secvenţă relatată de
el, în care văduva unui vestit arheolog (bănuim cine) ia dezhumat acestuia osemintele, „speriată de o pânză
freatică” ameninţătoare; luând „bucăţică cu bucăţică,/
a dezghiocat fiecare os, l-a spălat,/ poate cu apă, poate
cu vin,/ şi l-a pus din nou la păstrare...”. Din asta se
naşte o ţesătură de semnificare cu totul surprinzătoare:
„Corespondenţa dintre semnificant/ şi semificat e, aşa-
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„Până să-ţi ştii sfârşitul, te vei târâ mult, frază,
cu litere pline de sânge, lent şiroind, latineşte...”
Cam trei sferturi din antologia definitivă de autor
Ferestre (2021, Editura Şcoala Ardeleană), o reprezintă producţia poetică a lui Ion Pop de după anul 2000,
când poetul împlinise 60 de ani, devenind deodată mai
prolific, mai dăruit pasiunii sale literare iniţiale. E de
remarcat că în ultimele două decenii a publicat şase
volume de versuri, faţă de cele cinci, câte îi apăruseră
înainte de pragul milenar, Pe acest parcurs recent, poemele sale încep să-şi dilate compoziţia pe mai multe
pagini, se avântă labirintic în spaţii abstracte sau
livreşti, riscă în discurs esenţe morale, uneori confuze,
luptă cu o anume uscăciune teribilistă, vrând să ţină
pasul cu mersul la zi, „realist”, al lirismului. Sigur însă
avem de-a face cu un poet în toată puterea cuvântului,
multă vreme voalat de exegetul longeviv al avangardei, acesta ceva mai bine expus succesului.
Ce vrea să spună titlul volumului din 2003, Elegii
în ofensivă, apărut la 13 ani distanţă de Amânarea
generală, cartea sa de poeme din 1990? Fireşte, o
dorinţă de asalt, de atac la adresa comodităţii expresive, un viraj ambiţios spre o altă modalitate confesivă,
nu neapărat novatoare, cât în stare să redefinească
relaţia dintre existenţă şi eul poetic. Cu alte cuvinte,
spectacolul subiectivităţii, sub semnul unui nestins
memento vivere, pune la încercare sinceritatea retrospectivă, dar şi un efect uşor „secretos”, uşor subversiv,
care să incite, să dea o cotă de senzaţional lecturii. E
un fel de a încerca, de a proba limitele Textului: unde
anume îşi sacrifică acesta imaginea, unde nu-i mai
pasă de ea? Începe tot acum lungul serial Oră, privire
mereu curioasă când spre realul-real, când spre realul
absolut, arhivat în textul „imaginat”, care vine de nicăieri, acele secvenţe privilegiate, lucind în „aprobare
metaforică”: „Şi mă gândesc la ora când în lumina/
solemnă numai o clipă/ îmi vor îngheţa rănile” (Oră).
Aici aduce Ion Pop ceva inedit în lumea poeziei, în
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dar,/ de-acum sigură. S-a obţinut/ o victorie cel puţin/
contra limbajului figurat,/ a alunecărilor/ de teren şi de
sens. Eternitatea/ autentică – se dovedeşte/ în ciuda
tuturor aparenţelor –/ nu suportă polisemia./
Metaforele, ca şi viermii,/ sunt la fel de periculoase.//
Atenţie, deci, la iarbă,/ la pământul de sub picior, fremătând/ de murmure...” (Profesorul îmi mai spune).
Poezia „alunecă” uşor spre eseu, spre expozeu detaşatreflexiv, à la Roland Barthes, folosind imaginativ concepte reci, aride, dar epatante. Admirabil rămâne însă
pigmentul esopic, strecurat cu tâlc în banda enunţului.
În altă parte, relatează un vis cu Profesorul, citind ei
împreună pe întuneric, în sala Bibliotecii, unde – printre rafturi negre – creştea „un copac cu ramuri de
sânge toate/ şi câţiva prieteni nemişcaţi şi muţi/ sub
ele, la lumina globulelor”. Mai apoi afară, în piaţa
pustie, „stătea singur Profesorul,/ între două valize cu
vuiete. (!)// A uitat că-a murit – mi-am spus...” (Vis cu
Profesorul). Cin’ să fi fost „prietenii muţi” de sub
copacul sanguinar? Dar ce e cu cele două „valize cu
vuiete” din preajma Profesorului? Să fie vreo referire
la Jurnalele minuţioase ale acestuia, unde sunt denunţate ungherele unei epoci?
„Ah, poezie pentru foarte puţini,/ viaţă a mea”
Nu e singurul coşmar desprins din francheţea subconştientului. Un poem declară spaima produsă de
scrâşnetul lugubru al fierăstraielor, care „taie spaţiul
din jurul meu”, conform unei geometrii nemiloase,
vrând să sufoce, să suprime comunicarea. Altundeva,
un soi de spovedanie eliptică relatează atacul unor
urmăritori (sau anchetatori?) care asediază subiectul
liric cu un inventar de nume fictive, spre a fi decodificate: „De la o vreme se purtau cu mine/ cu un fel de
grijă suspectă,/ ca şi cum ar fi evitat să arate/ că ştiau.//
Ai plâns mult, au spus. Lăcrimai/ pentru te miri ce, ca
şi cum/ ai fi purtat în carne/ nu ştiu ce veşnică igrasie.
Tresăreai/ la cel mai mic freamăt...// Acum îi aud cum
mă asediază cu toate numele,/ cum toate numele mănfăşează ca pe-o mumie,/ ca pe-un prunc,/ cum toate
umele cad ca nişte mici pene/ de pe-o pasăre şi mai
veche, ca nişte/ piei de şarpe în primăvară./ De foarte
departe-i aud, nesimţitor cum sunt,/ sub stele mari./
Singur dintr-o dată, când toate numele tac,/ falsele,
măgulitoarele nume/ ce mi le dau, evitând/ să spună
ultimul adevăr...” (O piatră). Atmosfera pare a fi de
spital, nu fără unele semne de întrebare: ce e cu numele de „înfăşat” cu care e copleşit „nesimţitorul”, omul
căzut, din text? la ce se referă protecţia „suspectă” a
opresorilor? cine sunt aceştia şi ce e cu „ultimul ade-
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văr” ascuns printre nume? Sigur, nu vom face detectivistică pe seama poeziei lui Ion Pop, dar unele pasaje,
cum e cel de faţă, ne pun la încercare înţelegerea.
Esopismul este o adevărată artă a tăinuirii: să vorbeşti
despre ceva apăsător, obsesiv şi adânc, în termenii
unei istorisiri paralele, cufundate în aproximări, în
stare să secretizeze veritatea. Riscul stă în calea liberă
dată speculaţiilor pe seama acestei duplicităţi formale.
Despre o dramă insinuată în viaţa poemului, autorul nostru vorbeşte des: „Istoria mare, dramatică și ea
în acești ani de după 1989 – spune într-un interviu –, a
adăugat frustrări noi, tristeți și disperări, sarcasme și
proteste consonante cu drama strict subiectivă (subl.
ns.), agravând-o îndeajuns, pe fundalul general-deceptiv al ultimilor vreo douăzeci și cinci de ani, cu atâtea
trădări și falsificări de prea frumoase idealuri…”.
Drama din poemul O piatră denotă mult freamăt, între
clinică şi rampa torţionară. Căzătura dureroasă suferită
pe caldarâm, în drumul spre o librărie, la un eveniment
literar, şi-a găsit şi ea loc în viaţa poeziei: „Ca pe un
nemernic m-au pălmuit pietrele./ lăsându-mă plin de
sânge”. Viaţa însă merge înainte: „La locul faptelor
literare/ am vorbit, totuşi, despre poezia fără de vârstă,/ în timp ce rafturile librăriei/ simţeam că se scufundă încet în pământ,/ devenind straturi geologice...”
Şi mai departe: „Dar, Doamne, de ce mă vor fi pălmuit
pietrele?” (Mânia pietrelor) Întâmplări bizare...
Întâmplări de tot felul, care întreţin mistica poeziei,
chiar dacă reevaluarea vieţii personale îşi cheltuie
micile umori în melancolie. Va spune: „Rămâne faptul
tulburător măcar pentru mine al unei conjuncţii, fie şi
imperfecte, dar fericite în felul ei, dintre scris şi trăit.”
În definitiv, acesta e crezul „noii poezii”, neomoderniste, la confluenţa dintre tradiţie şi inovaţie, dintre
„fânul de curând cosit” şi „naţiile înfrăţite”, cum
spune Ion Pop. convins de rezistenţa celor din „grosul
trupei”: „După cincizeci de ani nu poţi fi/ decât poet
postmodern. E-un gând care mă consolează cumva...//
Dar avangarda va trece în pas cadenţat,/ cu disponibilitatea ei absolută, mereu viitoristă,/ din asfaltul sonor
praful stârnit va fi/ aproape neînsemnat,/ grei de flori
vor fi salcâmii din eterna vară,/ de departe, sigur,
neclintit şi clasic,/ corul grosului trupei va-nmărmuri
Cetatea.// Ştiu acum că poeţii trădează mai multe patrii
deodată,/ ştiu acum că se vor întoarce/ într-o singură
patrie” (După).
Poemul tip eseu, confesiv şi livresc, cultivat de Ion
Pop se consumă între cotidian şi metafizic, între omul
căzut şi omul iluminat. În viziunea sa, avangarda nu e
nici pe departe apocalipsa literaturii şi în acest sens
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trebuie citită şi licenţa şoc, cu „poeţii trădători ai mai
multor patrii”, de fapt ai mai multor soluţii (sau stilistici) imaginare.
„melancolia mea e acum doar albastră şi
verde.../ ca acest plânset vechi, al nimănui”
Din volumul Litere şi albine (2010), se reţin câteva
autoportrete ale poetului la senectute, „ca un neomodernist târziu ce sunt” (Deltă). Modelul vine dinspre
Gellu Naum, cu al său memento inspirat: „doar întâmplări şi nu descrieri”. Aşa de pildă, ca şi firava albină,
„las şi eu/ în jurul meu un fel de zumzet, urmez şi eu/
tot felul de zigzaguri, mă risipesc/ în vorbe, vorbe,
vorbe,/ flecărind despre mine/ ca în Bacovia...” (Temă
cu variaţiuni); la drum, prin necunoscutul fiecărei
zile.: „Şi eu, bâjbâind, clătinându-mă, tremurând,/
auzindu-mă dintr-odată,/ cum scot sunete necuviincioase,/ atât de ascuţite...” (Iată cum); spre neştiutul
interzis: „Chiar dacă ştiu că nu mai e, de-un timp/ poetically correct/ muzici s-auzi, pe-nchipuite/ circumferinţe roşii...” (Litere şi albine); sau în codul precarităţii: „...se gândeşte Domnul.../ îl vede, poate, şi pe servul Ion Pop,/ cum gâfâie repede alergând,/ cum moare
încet, surâzând,/ cum citeşte, scrie, vorbeşte singur”
(Dumnezeu vede); „un provizoriu, numai, şi metaforic
sânge” (Cum descopăr). Privit atent, în afara oricărui
suport oniric, mai crede el, realul dă la iveală semnele
şi misterul cărţii. Delta pare ca un palimpsest, „cu straturi mereu noi de aluviuni, muzica ţărilor”, iar marea
„o putem citi cu verzi răsfoiri sărate”. Şi un exerciţiu
de inefabil: „Ca o sudoare de argint/ întârzie roua-n
ierburi./ Se pare că Acela-i obosit, iar eu/ mă odihnesc
acum de truda lui” (Hamac). Îşi explică într-un loc
demersul: „Am o acută conștiință a convențiilor literare, le resping, în genere, ironic, însă cred că le pot
pune și într-un dialog cu acea parte din mine care nu
vrea deloc să li se supună. Acest joc, ca să-i zic așa,
dintre sentimentul grav al unei apartenențe funciare la
structurile arhetipale ale imaginarului universal, și
conștiința firesc relativizantă despre tot și toate, chemată să umanizeze, într-un fel, geometriile austere,
trag nădejde că ferește, măcar parțial, scrisul meu poetic de anacronismul steril, menținându-l într-o zonă în
care naturalul și culturalul pot conviețui...” (v. interviul dat lui Gellu Dorian).
În faţa mării (2011) e un volum cu notaţii impresioniste, de călătorie, de angajament afectiv ocazional.
De fiecare dată, poetul se instalează în mediul nostalgic, urmează un model verificat, priveliştile sale prinzând contur scriptic la faţa locului: „Citind, citind, tot
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citind,/ am observat că mai toți poeții italieni/ se
așează, când scriu, într-un peisaj./ Le place murmurul
de frunze, se lasă prinși/ în jocurile luminii, ale apei,/
în pacea știută, de sub măslini, –/ nu vor să rămână
mai niciodată singuri...” (Oră). Pe Via Dolorosa se
destăinuie: „Am mai urcat cândva, sunt sigur, pe acest
drum,/ pe pietrele de sub pietre. Ziduri groase/ de cetate nu prea erau, căram pe umeri lemn foarte greu,/ asudam ca acum, cred că era şi sânge –/ o amintire de
spini îmi pare/ că-mi înconjoară ţeasta...” Dar stupoarea vine din altă parte, dintr-un poem enigmatic, datat
2 noiembrie 2010, în care e transcris un vis ciudat cu
năluca Profesorului, „invitat la masă/ după exact zece
ani de când/ plecase Dincolo”. Mentorul se arată
ursuz, nu mănâncă, nu bea, ci „mestecă doar cuvinte”,
înspăimântându-şi la culme gazda prin câteva sentinţe
aspre: „Căci îi ieşea din gură un fel de muzică sumbră/
şi înghiţea bubuid/ deasupra farfuriei rămase plină,/
încremenite în umbră,/ între tacâmurile ceţoase deargint,/ în timp ce camera se întuneca./ Apoi a strigat,
fără nici o altă/ introducere: «Poezia ta/ e o nemaipomenită ruşine,/ cu mirosul ei de sânge şi de puroi/ rău
ascuns sub ţinuta de seară -/ o, cum oda a devenit la
tine/ o insultă şi o ocară,/ iar elogiul o biată, penibilă
elegie./ Dar, mai ales Duhul, prefăcut în duhoare! -/ iar
de pe gramatica ta târzie/ se prelinge, de la o vreme,/
sângele, indecent,/ sub bandaje în chip de steaguri fâlfâitoare!/ Crezusem, odinioară,/ că ai ceva mai mult
talent.»” Retragerea în neant a respectatului îndrumător e la fel de mânioasă, ca şi causticul său monolog.
Ce povaţă trage vrednicul său discipol din acest episod? „Şi am rămas descumpănit în seară./ Poate că
Moartea se pricepe, îmi spuneam,/ mai bine decât
mine la critica literară/ şi relaţia dintre biografie şi
bibliografie/ o lasă foarte indiferentă. Preferă, se pare,/
o lectură a textului, imanentă...” (O scurtă vizită). Este
aici poate un joc sau poate un mod subtil de a aduce în
discuţie sentimentul deşertăciunii, care însoţeşte ca o
umbră literatura, ca de altfel orice act creator.
Mesagerul Morţii i se iveşte odată şi odată fiecărui
autor, instanţă necruţătoare la trecerea timpului. De
fapt, reproşurile Profesorului se referă la „ţinuta de
seară” a poeziei, la ficţionalitatea ei ultragiată, pradă
„răului ascuns”, în comparaţie cu perioada iniţială a
poetului, cea ardeleană, când dovedea „mai mult
talent”. Masochist exersat, Ion Pop cultivă cu meşteşug duplicitatea „istoriilor” sale esopice, de data asta
vorbind alegoric despre „bandajele” cu care se învăluie poezia, spre a se adapta mereu epocii. E pus la cale
un discurs radical, ca fiind abateri grave de la normele
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elegiei. Fie! Mesajul „bate” însă în altă direcţie. Întrun evantai liric dominat de contemplaţia calmă, visătoare, a peisajului mediteranian, poemul cu vizita
Profesorului produce un efect de contrast.
„eu stau între şoapte ca între urlete/ foarte obosite”
Ajungem astfel la cel mai interesant, cel mai doctrinar volum, al poetului clujean, Casa scărilor
(2015), unde modalitatea poemelor narative, aşa-zis
„lungi” (şi locvace), se arată în largul ei. Cel care dă
titlul cărţii poate fi considerat adevărat manifest al
senectuţii, marcând un moment de clarificare lăuntrică
şi de atitudine, de la înălţimea experienţei de studiu
dobândite în câteva decenii: poetul se întâlneşte cu
exegetul avangardei, iar aceştia se întrunesc cu profesorul şi cu liderul (cândva) al revistei studenţeşti.
Patosul polemic se pune în mişcare la sfârşitul unei
întruniri aniversare a echinoxiştilor, la sediul Facultăţii
de Litere, unde profesorul e aşteptat la ieşire, pe casa
scărilor, de un grup de studenţi filologi, în faţa cărora
ţine un discurs spontan, distinct de cel festiv din sală,
adresat de această dată câtorva „ucenici în ale scrisului” („...am simţit nevoia să le spun câteva lucruri, cu
bătaie spre noile moduri de a scrie ale generaţiei lor,
caracterizate, sumar şi simplificator, desigur, drept
minimalist-mizerabiliste... (cu) un limbaj cam frust, la
limita vulgarităţii, cu intenţia de a şoca… prin autenticitatea programat-neconformistă a notaţiei strict tranzitive a unor situaţii şi stări.” v. Critică, auto-critică şi
confesiune, „Vatra”, nr. 1/ 2019) Ce le explică neofiţilor? „Mi-am reluat discursul, poate/ încurajat acum și
de întuneric,/ reamintindu-mi cum alunecaseră ei, ucenicii,/ cam neglijenți peste suprafețe,/ închipuindu-și
că pipăitul, că mirosul, că gustul/ au de-acum
supremație universală,/ și, dându-le, din contră, drept
exemple/ modesta și harnica albină,/ lăudată de mine
într-un poem cu faguri și litere,/ apoi discreta,
mișcătoarea metafizică a furnicilor/ ce mai trudesc
încă, inconștiente,/ la turnurile lor Babel/ („căci, să
știți de la mine, nu se poate ca poezia/ să nu se deschidă, cât de cât,/ spre o pâlpâitoare, mică aură/ metafizică”);/ ba am vorbit chiar despre tulburătoarea înrudire/
dintre nervurile neglijate ale frunzelor/ și vasele noastre capilare, despre/ inimile solitare și ignorante/ ca
niște cârtițe,/ care bat pentru noi sub lut/ ori în spații
(cum zicea și Blaga),/ am amintit de Carul Mare/ și de
țârâitul îndepărtat al milioanelor de greieri/ din ierburile Căii Lactee.../ Și Câte și Mai Câte”.
Îşi face loc un mesaj faustian, al zădărniciei şi
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vanităţii în cunoaştere: după ani mulţi dedicaţi fenomenului avangardei, cu valurile ei de „exasperări creatoare”, după atâta pasiune depusă în studiul experimentelor literare de tot felul, după atâtea confruntări
de probe ale riscului estetic, magistrul se arată a fi nu
de partea extremismului discursiv, al spectacolului
deocheat, împins spre performanţe vulgare, ci se
situează în favoarea „deschiderii spre metafizic”, spre
misterul cosmologic, în buna lecţie blagiană. Criza nu
era lipsită de motivaţie. „Fiindcă de fapt mă șocase/
mai ales un pasaj din poemul unuia dintre ei,/ în care,
după ce vorbise emoționant despre Träumerei,/ adică
Reveria lui Schumann,/ s-a și rușinat în versul imediat
următor,/ povestind cum într-o discotecă/ cu tineri
semidrogați, o fată/ ațâțată de ritmurile dezlănțuite/ șia ridicat brusc rochia/ să le arate amicilor/ ce avea mai
concret sub ea. Iar poetul/ ne-a spus și el/ exact ce a
văzut acolo.” Dispreţul şi revolta la adresa trivialului
transpun o nelinişte a conştiinţei literare, prelungire a
„răului ascuns” din visul caustic cu Profesorul plecat
Dincolo, furios cum am văzut pe „Duhul prefăcut în
duhoare” al poeziei. „Însă eu, ajuns acum/ la o etate
ceva mai demnă,/ am tradus imediat:/ un râs roșu și
negru,/ un hohot sarcastic de bacantă,/ izbucnit din
hăuri,/ ca la expresioniști!/ Și-am făcut pe loc o inspirată legătură (mitologică)/ între cuvântul P... și cuvânta
p.../ ca în Banchetul lui Platon. Of, jumătăți/ de cercuri
visând/ Marea, exemplara Unire!.../ Mi-am amintit că
într-o celebră poezie/ însuși Poetul avusese nostalgia/
acelui soi de rai. E-adevărat, însă,/ că, printr-o
neașteptată asociație de idei,/ m-a apucat și spaima de
ora/ din acea dies irae zi a mâniei/ când Domnul
Puterilor/ lămurindu-se în sfârșit,/ cu cine-a avut de-a
face,/ va da Ordin și El,/ să mă întorc de unde-am
venit...// Vorbeam iarăși, în casa scărilor, vorbeam,
vorbeam/ despre acea curată, incoruptibilă frumusețe/
care, fie și foarte târziu,/ va ridica păcatele lumii...”
Ion Pop, eruditul scriptor, devine Ionuc Scărarul, paznicul Scării mântuirii care urcă la Cer. „- Dar uitați-vă,
am strigat, chiar la scară!/ Cum nu vedeți scările, scările, Scara?/ Scările, scările, Scara.../ Iacob, Piranese,
Ioan, Callas alla Scala, -/ și, da, eram odată și eu,/ un
fel de Ionuc Scărarul...” (Casa scărilor). Aşa este: nu
orice fapt merită neapărat poetizat. Şi nu oricărei poezii îi este dat să acceadă la Cer; doar celei însoţite de
frumuseţe!
„aştept/ ca într-o imorală morală a Fabulei,/
versetul care sămă fulgere”
Tot în zona polemicii iscusit tăinuite se situează
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poemul Cravata lui Gellu Naum, unde obiectul de
podoabă primit „pomană” de la doamna Lygia Naum,
văduva poetului de la Comana, devine activant şi stimul al depăşirii convenţiilor sau îngrădirilor. Când o
pune la gât, expertul în avangardă prinde aripi, e recrutat parcă într-o altă ordine a lumii, care îi dă curaj şi
semeţie: „Tu mă salvezi atunci, cravată a lui Gellu
Naum,/ un gât mai ţeapăn printre atâtea capete moi,
plecate/ printre atâţia muşchi tatuaţi cu ţâţe/ de vedete,
inimi/ săgetate, dragoni şi ancore,/ insigne şi decoraţii,
–/ bietele tălpi amorţite,/ genunchii ruginiţi, unghiilenvechite/ parcă mai prind un pic de curaj –/ nu strică,
se vede, să-ţi scoţi din când în când/ din omenire capul
de piatră/ ori piciorul de bronz:/ Poate, îmi zic, puţină
solemnitate/ ar mai putea să intimideze”. Dar tot de la
cravată se stârneşte un vuiet adânc, un răget sălbatic
greu de stăpânit. Scenariul se complică: „fiindcă, pur şi
mai simplu,/ îmi vine să scot un muget,/ da, chiar aşa,/
să scot un muget,/ «aş zbiera, doamnă, ca o vacă nu ca
un om,/ dar vreau să ştiu că s-a limpezit lumea» –/ cum
a spus o ţărancă pe nume Elisabeta,/ schingiuită în
închisori foarte roşii...”. Intervine însă o reacţie de distanţare, dublată de revolta împotriva acestei dominanţe
demonice, cu efecte nevrotice. Se dezlănţuie de aceea
un întrg show de afurisenii: „Notaţii, clişee poeticeşti,
desigur,/ tropi anacronici,/ tropăind în zadar prin
poem.// Dar încotro, încotro?// M-aţi înnebunit, mă
scoateţi/ din minţi, netrebnicilor, lichelelor,/ hoţi de
drumul mic, tâlhari de drumul mare,/ căraţi-vă,/ întoarceţi-vă să grohăiţi în mare,/ pieriţi Legiuni,/ sub trăsnete şi talazuri!// Şi, totuşi, ce criză de blesteme!/
Chiar aşa, Domnule Gellu Naum,/ singurul chior din
ținutul tău avea dreptate,/ «lumea a început să pută»,/
şi continuă tot aşa,/ pute, pute, pute, pur şi simplu
pute./ – Scuzaţi, o, Metafore!// Şi, iată, mă poticnesc
chiar acum, nu mai ştiu/ cum să-mi continuu poemul,/
mi s-au terminat/ figurile de stil, majusculele,/ şi, oh,
acea muzică, muzica,/ pe când năvăleşte de pretutindeni/ Muzica! Muzica!”.
Vedem cum se manifestă din nou ambiguitatea esopică, foarte abil condusă de Ion Pop în fluxul poemului. Pe de o parte, se află magia cravatei moştenite de
la Gellu Naum, aducătoare de noutate şi aspiraţii, pe de
alta dicteul aiuritor, de semn negativ, erupţie înfricoşătoare de vedenii şi ansambluri groteşti, care dizlocă
domnia metaforei. Survine remuşcarea, convenţia
cedează, vraja cravatei se destramă: „Dezleagă-te, aşadar,/ cravată cu dungi albastre, negre,/ nu mai pot, lasămă să urlu,/ nu mi-au mai mai rămas decât/ sinonimele
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gie de gemete,/ în vremea asta, a noilor,/ vechilor asasini.// Ia de la mine paharul acesta,/ Mehr Licht, vine
întunericul.../ Aici m-aţi adus, neruşinaţilor./ Îmi vine
să trântesc toate uşile,/ îmi vine să dau cu piatra/ în
propria mea fereastră –/ să nu mai rămână, cravată a lui
Gellu Naum,/ decât cioburi şi ţăndări,/ nisip, fărâme,
praful şi pulberea…/ Şi ştiu că voi plânge apoi, amar,/
cu lacrimi de sânge-o să plâng/ la apa aceea a
Babilonului.” Surpriză totală, aşadar! Poetul se vede
victima unei decepţii de proporţii, legată de o „fereastră”, o atitudine a sa de care vrea neapărat să se detaşeze. Intervine trezirea! Ca în orice construcţie esopică, nu vom putea pătrunde întrutotul resorturile acestei
rupturi, cu urlete şi gemete, dar este clar că ea s-a produs, dând satisfacţie poetului dintr-o anumită etapă a
devenirii sale. Ion Pop mizează pe două din condiţiile
care întreţin seva poeziei, azi şi în viitor: că „scrisul e
şi durere”, din „sângele cărţilor”, şi că „degetul nemilos” al marelui I. S, Bach veghează, indicând „lipsa din
partitură” a geamătului şi a stridenţei, pe care şi le mai
permit interpreţii de aiurea ai Cantatelor. A fi autentic
– fără grosolănii şi distonanţe. Mai speră în concesiile
ce trebuie făcute alegoriei, în reciclarea neomodernistă
a Poeziei Pure şi în restauraţia Reginei Metafora.
Lista de aşteptare (2019), volumul din urmă, e
unul testamentar şi nostalgic, cu o fereastră întoarsă
spre neant: „Aşa şi eu,/ aici, la coadă la Veşnicie, –
începe/ undeva în ceaţă, şi nici în urmă/ uitându-mă,
nu văd prea departe./ Am, de altfel, din naştere, acest
defect major,/ mai degrabă am intuit lumea decât s-o
văd limpede,/ nu m-am cunoscut nici pe mine îndeajuns,/ împrăştiat mereu între notaţii şi conotaţii,/ ca
orice om aproximativ./ Dar, iată, se apropie și momentul/ Adevărului, sentinţa Sensului Propriu, Aforismul/
de pe urmă. Voi afla, în sfârşit,/ cine sunt,/ dincolo de
atâtea neguri şi amânări./ De n-aş simţi, numai,/ cum,
în multele ceasuri de aşteptare,/ încet, încet, mi se
schimbă urechile./ Doamne, încep să aud cu pământ/ şi
de-atâta ploaie căzută în orbite/ îmi pare că văd cu
apă./ Cineva din vânt/ ar vrea, parcă, să mă respire./ Iar
dacă mai arde mult soarele,/ s-ar putea să mă aprind/ și
să ard ca o flacără”.
Din existenţa asiduă în viaţa poeziei, cu furtunile şi
înseninările ei, Ion Pop şi-a făurit un destin liric distinct, cu destul relief, în dominantă contemplativ-spirituală, dând la o parte sau făcând abstracţie de protocoalele avangardei, de care s-a ocupat cu străduinţă.
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CRITICA PROZEI

Am stat și am cumpănit de mai multe ori
adîncul celor spuse în volumul Vatra regăsită
(Editura Presa Bună Iași – 2021) de către
profesorul, etnologul, filologul, folcloristul,
cercetătorul, directorul, omul și îndrumătorul
temeinic Ion H. Ciubotaru, pe scurt IHC, așa
cum a intrat în conștiința multora dintre cei
care îl cunosc și au făcut parte dintre au
beneficiat și beneficiază de contribuția sa
substanțială pentru îmbogățirea unui patrimoniu de specialitate. Și, de fiecare dată, mam oprit la un alt titlu de, nemurit de un alt
cărturar din Nordul românesc, O viață de om
așa cum a fost, a lui Nicolae Iorga. Acum,
dînd seama asupra a ceea a însemnat derularea a opt decenii de existență, copilul de odinioară, plecat din Arborea, comuna Liveni (azi
George Enescu) a reușit prin această carte, cu nume
atît de simbolic, să își adauge un statut la fel important precum cele cîștigate printr-o îndelungă strădanie intelectuală, acela de iscusit mînuitor al cuvîntului ce se rostuiește într-un volum care cucerește
prin construcție, imagini, galerie de personaje,
comentarii ce țin de un adevărat roman sui-generis,
convingător, pagină de pagină, prin felul în care se
realizează adresarea către categorii largi de cititori,
fără să se uite nicicînd însă dublul statut autorului
care, într-un volum atipic, își completează descrierile artistice, cu amendări ce țin de ochii și pana
specialistului. „Pereții văruiți etalau, în jurul ferestrelor și, mai ales, în partea de jos, lîngă prispă,
brîie de lățimi variabile, trasate cu chindrus albastru. Deasupra ușilor de la intrare puteau fi văzute
buchețele de busuioc, legate sub formă de cruce,
sau mici ornamente, zugrăvite cu stîngăcie, ceea ce
le dădea un farmec aparte. Ferestrele se deschideau
în două părți și aveau cercevele lămbuite. În
locuințele bătrînești, printre gratiile din tocurile
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geamurilor zăceau risipite coji de ouă roșii sau
închistrite. Se puneau acolo după marele praznic al
Învierii Domnului și rămîneau pînă la Paștele
următor. Se credea că pot constitui o pavăză împotriva trăsnetelor, dar și a altor neplăceri. Te surprindea, încă de la prima vedere, unitatea construcțiilor
și armonia ansamblurilor gospodărești. Toate se
potriveau. Păreau ctitorite acolo din veacul cel mai
îndepărtat. Pentru inițiați, fenomenul prezenta cel
mai viu interes. Oamenii, veniți din atîtea colțuri
ale Moldovei, își duraseră aici căminele, fără a fi
preocupați de ceea ce făceau vecinii lor. Fiecare se
străduia să pună, în noile edificii rurale, cît mai
mult din sufletul satului în care se născuse”.
E destul de dificil să îți prezinți viața ca pe un
roman, cîtă vreme ai fost (și ești) un om al cercetării științifice, al catedrei, al îndrumării efective, ca
director de instituție, ca profesor și coordonator,
cercetător. Plecat dintr-un sat exemplar ca tradiție,
parcurgînd treptele învățămîntului în satul natal, la
Șendriceni și Dorohoi (cu sincope dictate de regimul totalitar al timpului, relatate pe larg în aceste
pagini), absolvent al Facultății de Filologie (într-o
vreme cînd se făceau cinci ani de licență), doctor în
etnologie cu o teză lucrată cu aceeași seriozitate ce
i-a marcat tot parcursul profesional (Cîntecul funerar și contextul său etnografic pe Valea Șomuzului
Mare), Ion H. Ciubotaru (IHC), autor al unor
lucrări de largă referință, precum: partea de specialitate din Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, Chestionarul folcloric și etnografic general (de la pornit Arhiva de Folclor a
Moldovei și Bucovinei), Catolicii din Moldova.
Universul culturii populare, Folclorul obiceiurilor
familiale din Moldova: Marea trecere, Ornamente
populare tradiționale din Moldova (Cusături și
Țesături), Petru Caraman: Destinul cărturarului,
Ouăle de Paști la români. Vechime, semnificații,
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implicații ritual-ceremoniale, Basme fantastice din
Moldova (cu Silvia Ciubotaru), Marea trecere.
Repere etnologice în ceremonialul funebru din
Moldova, Catolicii din Moldova. Universul culturii
populare, Ouăle de Paști la români, Obiceiurile
funebre din Moldova în context național, Cîntece
propriu-zise din Moldova, editor de referință (fac
trimitere doar spre volumul îngrijit Petru Caraman,
Descolindatul în orientul și sud-estul Europei (ed.
și postfață) sau Petru Caraman, Kochanowschi –
Dosoftei, Psaltirea în versuri, cu o prefață de Al.
Andriescu), cu cărți recenzate și prezentate de
autorități recunoscute în domenii pe care le cercetează de o viață, cărturarul de la Arborea ajuns la
Iașii împlinirilor multiple a fost recompensat de
mai multe ori, cu premii de referință: Premiul
„Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru
lucrarea Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900 (1979), Premiul „Simeon Florea
Marian” al aceleiași instituții pentru Catolicii din
Moldova. Universul culturii populare, vol. I-III,
Iaşi, 1998-2005, Premio Internazionale di Studi
Demoetnoantropologici „Giuseppe Pitrè –
Salvatore S. Marino” din Palermo.
Sunt multe cărțile de autor (douăsprezece) și
încă șapte sunt în colaborare. Li se adaugă acum
volumul despre care vorbim în continuare, Vatra
regăsită. Termen de o semantică aparte, acoperind,
probabil, cel mai bine, arealul balcanic și
vecinătățile, vatra este aleasă ca un simbol temeinic pentru viață, realizări, dăinuire, sprijin. Nu e o
trimitere explicită spre toate acestea, adică o rescriere bio-bibliografică: dimpotrivă, ea trimite spre
narațiunea augmentată ce poate fi asemuită cu
devenirea/ transformarea unui fir de apă, dintr-un
pîrîiaș plecat de la izvoare într-un fluviu solemn,
narațiune care impune un sens major, rotunjit o
viață de om, a autorului: acela că „vatra părintească
i-a fost „reazem și mîngîiere”, investită fiind cu
valențe mitice, deoarece o continuă re-întoarcere
către ea înseamnă re-împrospătarea forțelor și o redescoperire (în directă raportare la pragurile
esențiale ale existenței. În spatele narațiunii însă,
cititorul avizat descoperă multe dintre cele tăinuite
de o modestie mai rară, de toată lauda.
Ca și înaintașii săi care, atunci cînd se apucau
de o treabă, o făceau temeinic, Ion H. Ciubotaru
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pornește cu istoria sa de la străbuni, o îndeletnicire
deloc facilă: „Izvoadele de pe răbojul familiei sunt
tot mai puține și greu de deslușit. Zăbranicul timpului s-a așternut peste contururile lor abia vizibile,
încețoșîndu-le. Încercările mele de a identifica,
într-un trecut ceva mai îndepărtat, un întemeietor
de neam s-au dovedit zadarnice. După cum anevoioase aveau să fie și căutările menite să explice
bejenia unora dintre înaintași, întru aflarea altui
liman”. Dar întîlnirile cu nevoia au fost frecvente
pentru autor iar capitolele cărții sunt gîndite în
acest scop.
Sub semnul Vărsătorului e cel dintîi dintre ele și
foarte apropiat de canonul unei reconstituiri
romanești. Personajele evocate, dincolo de înscrierea lor într-o serie de „străbuni” sunt convingătoare
și la nivelul evocării literare, ca și faptele acestora,
prezentate cu acribia cronicarului ce își face datoria
față de neam. Cel care consemnează însă este (și)
profesorul/ cercetătorul și, la nivel de marcă stilistică, acest lucru este evidențiat prin sublinierile
frecvente ce străbat textul, atunci cînd e vorba de
termeni, noțiuni de altă dată, ce țin de observarea
unui grup social privilegiat cultural prin tradiții
păstrate în forme autentice, ca și prin ghidarea discretă a cititorului printr-un spațiu-timp complex.
Trăind ani de „restriște” (în care spectrul foametei
din 47-48 coincide cu începuturile școlare și
învățarea „slovelor pe plăcuță”), personajul-narator
rememorează, într-un cod specific ce exclude perspectiva subiectivă, pașii esențiale spre o maturitate pe care începuse mult mai repede ( îndeletniciri
rurale, agent poștal și referent la Răcari de Ilfov,
licean la Dorohoi, după complicații ce țineau de
absurdul unor legi din anii 50); ajuns acum la anii
studenției (cel de al doilea capitol) naratorul se
depărtează de formula unor relatări punctuale și
preferă (ca strategie textuală) trimiteri semnificative către anumite episoade marcante: angajarea
sezonieră pe șantierul de la Onești, pentru a cîștiga
banii necesari întreținerii ca student, întîlnirea
(capitală) cu profesorul Caraman, precum și impactul creat de primele două cercetări folclorice directe, prezentate în mod comparatist: prima la
Berezenii Fălciului, a doua la Tudora de Botoșani.
Pe parcurs, e tot mai vizibilă intenția naratorului
de a selecta episoade considerate semnificative,
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dintr-un parcurs care este plin de astfel de episoade.
O remarcăm inclusiv din titlul următorului capitol,
Popas la Muzeul Etnografic și din felul în care este
el lucrat la nivel de re-memorare, pornind de la o
istorisire a profesorului Caraman despre înființarea
acestei instituții, în 1943. De aici încolo, naratorul
schimbă registrul în care se desfășoară relatările:
este impus un ritm mai alert, secvențele sunt riguros alese dintr-un noian de amintiri, coexistă
referințele de natură profesională cu acel stil propriu, moldovenesc, de a îmbrăca totul în mantia
povestirii, singura care depozitează, de fapt, amintirile de orice fel. Capacitatea de a vedea, înregistra, reda și comenta este remarcabilă și întreține
mereu cursul narațiunii, trimițînd mereu (așa cum
cere canonul povestirii adevărate), spre un nou
nucleu narativ: „Într-o bună zi, căci bună a fost
după cum se va vedea, a intrat în biroul pe care îl
împărțeam cu încă un coleg, un domn de care numi aminteam să-l fi văzut vreodată: un bărbat de
statură mijlocie, cu chipul ușor încruntat, care
părea să aibă vreo cincizeci de ani. Hainele îngrijite, închise la culoare, și pălăria impecabilă îi
dădeau o anume prestanță, ceea ce te cam punea pe
gînduri. A întrebat de mine cu o voce baritonală,
după care m-a invitat să schimbăm cîteva vorbe în
particular. M-a îndemnat să îmi iau și trenciul. Lam urmat de îndată, nu însă fără o anume îngrijorare. După cîțiva pași, sesizîndu-mi neliniștea, s-a
întors spre mine și s-a recomandat: era directorul
Centrului de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor
din cadrul Filialei Iași a Academiei Române”. Și
undeva mai jos, după regula expusă mai sus, trecerea către un alt episod semnificativ din viață și profesie: „Începînd cu data de 31 martie 1968 eram
salariatul Academiei”. Iar acest nou capitol din
carte (și din existență) se cheamă Cercetător la
Academie.
Importanța espectivului capitol este sugerată și
de anvergura acestuia, în comparație cu alte capitole ale cărții. Proiectele „temerare” cum le numește
personajul-narator îl acaparează. O anume deschidere culturală devenea favorizantă iar cercetarea
academică devenea tot mai tentantă: „Problema
culegerii, tezaurizării și valorificării folclorului la
nivel național fusese pusă cu insistență încă din
ultimele decenii ale veacului al XI-lea. De data
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aceasta însă devenise mai acută ca oricînd. Mediul
rural se transformase într-un mediu compozit, în
hățișurile căruia erau tot mai greu de identificat elementele definitorii ale civilizației tradiționale.”
Probleme mai degrabă de natură tehnică și strict de
relaționare colegială (sau cu un superior
instituțional) sunt îmbrăcate într-o complexă formă
de comunicare; fără să frizeze expresivități inutile,
discursul fiind mereu incitant și tentant, deoarece
fiecare filă adăugată aduce un prinos. Că e vorba de
chestionare, de viitoarea arhivă, de provizoratul
folcloriștilor în sistem, despre relația cu profesorul
Caraman, despre peregrinările prilejuite de noua
îndeletnicire, toate conduc, subtil, spre arta și plăcerea povestirii; aici va excela arta de a vedea și
portretistica aferentă: „...și-a aruncat ochii pe
fereastră și-ndată a ieșit afară, strigînd după un gospodar ce trecea pe ulița din fața casei. Au schimbat
cîteva cuvinte și l-a întors din cale pe drumeț, poftindu-l să-i pășească pragul. Așa l-am cunoscut pe
Alexandru Sebișan, un bărbat înalt, chipeș, cu
mîini vînjoase și fața pîrlită de ger. Împlinise 46 de
ani. Cu vreo două decenii în urmă fusese vătaful
cetei de colindători”. Puține oaze de expresivitate
plină sunt prilejuite doar de trimiteri directe la la
textele folclorice culese. Revelația „descolindatului” în satul Lunca-Șieuț îl va copleși, așa cum
mărturisește naratorul. Întîlnirea cu „sfătuitorul”
Ovidiu Bîrlea e, de asemenea un bun prilej de fixare a amintirilor literaturizate, cu multe descrieri,
portrete, comentariile: în aceeași notă, extinsă însă,
se înscrie și nararea deplasărilor profesionale („cercetările de teren”) dintre care cele de pe locurile lui
Creangă sau de la poalele Călimanilor spre Valea
Sabasei ocupă un spațiu generic. O notă distinctă
despre prezentarea unei legături aparte cu profesorii Florin Bucescu și Viorel Bîrleanu, pe care, metaforic, naratorul o numește lanțul, decodînd, pe
multe pagini, înțelesuri neștiute, plasate între
„metaforă și adevăr”.
Periplu polonez este un alt capitol de suflet:
istorisirile avîntate ale profesorului Caraman sunt
cele care l-au convins să accepte plecarea în
Polonia, cu o bursă de studiu: „Mi-a vorbit apoi de
Cracovia, orașul de o mie de ani, adăpostind atîtea
monumente medievale, printre care și una dintre
cele mai vechi universități din Europa, unde savanCONVORBIRI LITERARE

tul își luase doctoratul cu ani în urmă. Cum să-i
spun că tocmai refuzasem plecarea? M-am grăbit
să ajung la institut, scoțîndu-i din încurcătură pe cei
din conducere: Plec în Polonia!”; narativ vorbind,
prilej de noi episoade istorisite pe larg.
Un altfel de periplu este cel derulat de capitolul
intitulat scurt și cuprinzător pentru afini, Lăutarii.
Începutul este fastuos, redacțional vorbind, introducîndu-ne direct în lumea lăutarilor de altădată, de
la existența lor de muzicanți solitar-vaganți pînă la
întovărășirea acestora în grupuri de trei-cinci asemenea rătăcitori în ceea ce se numea taraf de prispă: „S-a scurs mai bine de o jumătate de mileniu de
la cele dintîi atestări ale lăutarilor pe plaiurile
Moldovei. Și nu mă gîndesc la cimpoieri,
trîmbițași, surlari ori cîntăreți din fluier, a căror
prezență este și mai veche, ci doar la cei ce foloseau instrumente cu coarde. Chiar în documentele
istorice de la începutul secolului al XVI-lea, pentru
a nu mai vorbi de însemnările călătorilor străini...”
Iar de aici pornesc paginile cele mai pitorești ce ne
vorbesc despre lăutari, bresle, de cîte un staroste
precum ieșeanul Barbu Lăutaru, despre Picu, Iancu
Perju, despre artiștii vremurilor uitate din Țara
Vrancei, din părțile Hîrlăului, de pe plaiuri
nemțene, ale Moldovei întregi, de la Săveni, Valea
Poienii,
Oroftiana,
de
la
Cîmpulungul
Moldovenesc la Livenii lui Enescu (și ai lui IHC),
ca și la urmașii acestora, care azi cîntă azi la vioară,
pe cînd termenul ce trimitea spre o veche artă folclorică s-a resemantizat, tot așa cum, după
observația pertinentă a lui Constantin Brăiloiu,
există două categorii de lăutari: profesioniști și
semiprofesioniști. Vorbind în acest capitol despre
„muzicanți evrei”, naratorul pregătește trecerea
spre ultimul capitol al cărții, Megieși de altă confesiune. Cu o consacrare a propriei metode, e povestită mai întîi o altă întîlnire crucială, de această dată
cu cel care avea să devină Monseniorul Petru
Gherghel. Urmînd un canon retoric de succes, naratorul îl surprinde pe prelatul ieșean într-o trăsătură
majoră a existenței acestuia: „Înalta investitură nu
l-a îndepărtat pe prelatul ieșean de proiectul care îl
făcuse cunoscut cu aproape două decenii în urmă.
Dimpotrivă, părea să-l preocupe mai mult ca oricînd. Dovadă că arheologii lucrau deja la cîteva
obiective de mare însemnătate, iar antropologii
CONVORBIRI LITERARE

demaraseră și ei activitățile specifice în două-trei
comunități de pe Valea Moldovei. Singurii care nu
dădeau încă nici un semn erau etnologii. Adică tocmai aceea pe care episcopul și i-ar fi dorit în prima
linie”. Întrebările Sfinției Sale (și ale lumii academice și apoi a tuturor celor ce trăiesc laolaltă în țara
noastră) urmau să își caute răspunsuri pe măsură:
„Cine sunt catolicii moldoveni? Ce istorie au ei?
Ce valori culturale dețin și ce este vrednic să fie
evidențiat din cultura lor populară și din viața lor
de zi cu zi?”. Sunt trei ani de cercetări ce au început
dinspre extremitatea vestică a Diecezei și s-au oprit
la Vizantea de Vrancea, fiind cutreierate aproape
două sute de localități. Episoadele țin de aceeași
natură simpatetică: La izvoarele Trotușului, Stîlpii
de la Lucăcești, Memoratele din zona Romanului,
Bătrînii.
Iar modul de a încheia o carte atît de relevantă
pentru un cărturar și un om este pe măsură. Fără
formule specifice, fără strategii textuale, narațiunea
se încheie ca și cum ar începe, într-un ciclu fără de
sfîrșit: „Dar mai presus de toate, Aguda Doboș era
o povestitoare fără pereche. În șirul numeroaselor
sale istorisiri, și-au găsit locul și cîteva basme, pe
care le ascultase la claca Giurgoaiei, cu vreo optzeci de ani în urmă. Rămân povestirile, amintirile,
relatările, detaliile, conexiunile, comentariile care
îl arată pe profesorul-cercetător drept un autor
redutabil și pe acest teren al redactării ce aparține,
desigur, unui alt stil decît cel care l-a consacrat;
fără a se depărta de cîmpul cercetării efective pe
care a lucrat și trudește și acum, după cum spune
naratorul.
Așa a fost și este viața profesorului și cercetătorului de excepție care este Ion H. Ciubotaru. Pe
scurt, IHC, adică acel care a fundamentat, teoretic
și metodologic, cunoscutul și valorosul proiect
Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei. Și o
mulțime de alte proiecte, toate alcătuind un preaplin de viață.
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Ioan Alexandru TOFAN
Cartea lui Andrei Zanca, Ada Kaleh.
Spiritualitate și beznă (Limes, 2020) este construită pe un paradox: o nostalgie lucidă.
Descrierea poetică a unui univers trecut, al
Sighișoarei, al tinereții, al câte unei dimineți
atemporale este dublată de avertismentul reluat
mereu că „o gândire fără de conștientizare” este
rădăcina răului în lume.
Nostalgia nu este însă doar una pastorală,
romantică, marcată, facil, de peisaje mioritice.
În paginile cărții se întruchipează o lume care șia pierdut firescul, devenind agresivă și
irațională, un urban care își întețește culoarea gri
și care strigă după o cromatică devenită insesizabilă. Recuperarea normalității, a bucuriei și a
lentorii de a fi articulează, în acest context, miza
cărții. Este savuroasă povestirea momentului în
care, în Germania, a fost interzis fumatul: un
moment de căpătâi al reconstrucției salubre a
vieții. Sauberkeit, Ordnund, Disziplin, sintetizează autorul, toate reglementate prin prevederi
scrise, anunțate din timp. Se simte năduful, aflat
în primejdia de a deveni chiar o prejudecată culturală: „A doua zi, adică în mâinele prescris,
beam o cafea pe terasa unei cafenele și, firește,
fumam. Deși era absolut legal ce făceam,
cunoscuți și străini, care înainte vociferau cu
furie împotriva interdicției, treceau și îmi aruncau priviri grele-grele, ba chiar ostile de-a binelea. Așa de mult se respectă aici cuvântul tipărit,
die Vorschriften. Au nevoie de ele ca de un surogat de temperare a angoasei” (p. 25).
Superficialitatea, „dependența de celular”, precaritatea economică, „normalizarea” culturală
care transformă lectura într-un simplu loisir
indus economic schițează, în continuare, lumea
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din care Andrei Zanca vrea să scape.
Nu este vorba de a-i îndrepta temeliile, autorul știe foarte bine că este imposibil. Poate, cum
sugerează din loc în loc în paginile cărții, tocmai
dorința de a „îndrepta” lucrurile, de a le „eficientiza” sau „securiza” este vinovată de stricarea
lor. Nostalgia nu îndeamnă la reîntoarcerea
acasă. Ea este doar o instanță critică și un semnal
că lucrurile nu sunt în ordine și că oamenii au
luat-o razna. Între milițianul care, în 1989, îi
cerea obsesiv și debil, sub amenințarea puștii,
buletinul de identitate și „intelectualii
jumătăților de adevăr” (p. 104) care desenează
lumea de astăzi, Andrei Zanca nu se poate
hotărî: cine face mai mult rău lumii, stricăciunea
cui este mai durabilă.
Nostalgia autorului se transformă pe
nesimțite
într-o
experiență
spirituală.
Împrospătarea lumii se câștigă, în viziunea sa,
printr-un examen de conștiință. Acesta conduce
însă dincolo de conștiința însăși: „ruga e ancorare în conștiința pură și-n cele din urmă, transcendere” (p. 19). Cartea nu este o disertație teologică, după cum nu este o critică socială. Este un
colaj de peisaje, evenimente și reflecții. Cu toate
acestea, atitudinea spirituală asigură țesătura lor
invizibilă. Fie este vorba de afirmații tranșante,
precum cea de sus, fie de constanța cotidiană a
ascultării lui Bach, fie de tehnicin ale ieșirii din
beznă (nume dat răului din lume și din om), spiritul luminează pâcla deasă a orașului gri.
Prietenii, mai întotdeauna prietenii, sunt cei care
prilejuiesc „treziri” ale conștiinței care se caută
pe sine și descoperă cerul.
Încă o dată, căutarea lui Andrei Zanca nu este
una sofisticată și nu vizează nepătrunsul.
CONVORBIRI LITERARE

Taifasul, arta, curățenia, se dobândesc printr-o
atitudine firească, în care spiritul se deghizează
în evenimente, vorbe aruncate în vânt sau culori.
Autorul își permite pe alocuri, în numele acestui
firesc, să își lase scriitura să fie frivolă, să nu
aibă o metodă și să treacă de la câte un cuvânt
duhovncesc la problema conștiinței, la câte o
ciudățenie a științei sau la câte o povestire. Este
o confesiune autentică, necurățită de zgura câte
unui gând nedus până la capăt și nesublimată în
formulări istețe. Un exemplu: „de la această
autocenzură a angoasei față de orice risc s-a configurat încet și această insiduoasă corectitudine
politică, atât de lent și de demonic instituită,
încât devine nu numai frustrantă, ci și pricina
unei maladii contemporane cu grave consecințe”
(p. 95). Andrei Zanca nu se teme să vorbească,
pentru că o face ca la o țigară și o cafea, în fața
unor prieteni, unii de demult, alții imaginați, alții
prezenți. În asemenea circumstanțe, se spun și
lucruri mari și mici, și adevăruri și glume.
Sofismele sunt și ele permise, dacă sunt inteligent formulate, iar analogiile hazardate întrețin
atmosfera. Corectitudinea politică este încălcată,
evident, mai de fiecare dată, dar se pare că
aceasta este și una dintre mizele autorului.
Uneori poate devine supărătoare referința constantă la ei, cei care strică lumea; un ei nedefinit,
plural în mod misterios, înrudit cu impersonalul
se (das Man, care îl neliniștea și pe Heidegger,
cum se știe). Acestor indefinite și se opune
prezența perfect conturată a „celor buni”, fie că
este vorba despre personaje ale copilăriei, fie
câte un autor îndrăgit.
Pacea și iubirea sunt, în mesajul pe care vrea
să îl transmită cartea, trăsături ale conștiinței
limpezite, care s-a căutat pe sine. Aceasta sesizează viața, chiar și în locul în care a fost sufocată de rătăcirile lumii noi. Peste toate aceste
întrebări, revolte și recunoașteri, imaginea puternică de la început lasă o adiere melancolică.
Așezările de pretutindeni, cele gingașe și colorate, se sting încet, discret, fără a cunoaște nici
măcar țipetele unui eschaton. Treptat, dispar
oamenii, îmbătrânesc sau surzesc, pur și simplu,

iar „casele, străzile nu se mai pot recunoaște” (p.
7). Unul dintre cei nouă bătrâni rămași după
potopul „civilizator” ce a înghițit insula Ada
Kaleh povestește: „ultimul lucru de care îmi
amintesc...cum s-a înălțat apa peste coroanele
arborilor și mii de cuiburi de pasăre au plutit la
suprafața apei. Fluviul le purta blând și-n spatele
lor zburau cârduri de păsări tulburate, nedumerite” (p. 8). Dispariția insulei este imaginea profundă a cărții. Oameni credincioși sau cumsecade, păstrători ai rânduielilor sau pur și simplu
rânduiți, prieteni sau fumători rămân în urma
unui pământ care s-a scufundat. Autorul se află
printre ei și caută, printr-o constantă întoarcere
spre sine a cugetului, să nu uite lumea care a
fost.
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cum, dealtminteri, ne prevenise, „are ași
destui în mâneci”. Sunt înscrisuri cu enigmatice înfățișări, chemând „ambasadorii
umbrei”, învăluiți de fumul altor vremuri,
cu doi poli metaforici: havuzul, cu „sulul de
ape”, aspirând spre „tihna limpezirii”,
lovind „ghizdul inimii” și baobabul, copacul-havuz, ca „dușman al slăbiciunii”, adulmecând „treptele cerești”. Iată cum se deschide volumul: „Îți iese-n drum havuzul, la
mijloc/ cu fântână țâșnitoare până-n cer –/ o
apără-mprejur brâul bazinului,/ împodobit cu artă.
Prudent înaintezi/ spre el, căci nu-i făcut din simplă piatră,/ ci din sculpturi înlănțuite, ce parcă-s
vii/ și parcă te-ar chema, însă un vag pericol/
deslușești, căci, pare-se, ar dori/ să te rețină-n
lumea lor fără hotare,/ cu ființe și cu cetățui străvechi și noi” (v. Havuz). Și la finalul lui ne întâmpină tot un havuz (al treilea), vestind „un tainic
vuiet”. Pentru ca, în cuprinsul plachetei, tot în trei
rânduri, baobabul, aflat în veghe „inutilă” și
„sumbră așteptare”, pare a adulmeca „incinta
sacră de sus”, muncit de gândul nuntirii. Sunt, s-a
observat, poeme ascensionale, chiar dacă,
insațiabil, baobabul, „copacul-cu-capul-în jos”, e
ispitit de „plăcerea oarbă-a țărânei”. Poezia-clepsidră, cum o vedea Tudorel Urian, vrea să unească
cerul și pământul.
Împătimită de scris, iubind ceremonialul textului şi vădind o calofilie ponderată, cu incizii
delicate, de un livresc metabolizat, trăind poezia
fără zgomotoase volute retorice ori exhibări de
galantar, Simona-Grazia Dima invocă obsesiv
acelaşi univers spectral, cu lumi misterioase în
care, de pildă, „vedenia asta părea fericire”. Sau
ca în poema Azi: „Şi toată cartea de învăţătură se-

POEZIE

Venind dintr-o familie de scriitori, cu un debut
precoce (la 7 ani, cu sceneta Masca lui Lică!),
Simona-Grazia Dima, anexată (fraudulos!)
„nouăzecismului”, și-a construit, cu tenacitate și
har, un drum al ei, ca prezență atipică, afișând un
program energic, urmat cu sfințenie. Poet şi critic,
împăcând „două existenţe”, remarcabilă în ambele ipostaze, Simona-Grazia Dima s-a manifestat şi
în eseistică sau traductologie, vădind o neostoită
căutare spirituală. Avem de-a face cu o lirică
sapienţială, ceremonioasă, miniaturizantă, obligând la o percepţie mitologizantă, de o „pozitivitate diafană”, cum nota tenacele Ştefan Borbély,
cel care se încumetase să citească „zile de-a rândul” un volum sumativ, precum masiva antologie
Călătoria în petalele trandafirului (Tipo
Moldova, 2013, 838 p.). Citindu-şi cu generozitate confraţii, dovedind „o disponibilitate nicicând
ofilită spre altul” (în chip de „scorpion blând”),
desfăşurând exerciţii de admiraţie, Simona
Grazia-Dima rămâne, ca poetă, o prezenţă singulară, mereu în uimire, lucidă şi fascinată de miracol, îmbrăţişând lumea cu o strălucire spectrală şi
aflând că, purtată în suflet, casa cuvântului e
„locuită numai de lumină”. Avem un bun prilej de
a poposi, recapitulativ, asupra acestui lirism, refuzând negativitatea, rumoarea ori derizoriul cotidianităţii, notaţiile ironic-sarcastice în favoarea
diafanităţii. Şi înţelegând poezia ca o nesfârşită
călătorie în spirit.
Dacă în Pisica de lemn pictat (Editura Cartea
Românească, 2018) descopeream surprinzătoare
tușe ludice, asistând la zbenguiala zeilor (pornind,
„din toată inima”, bătăi cu perne în cer), poemele
din Havuz (Editura Tracus Arte, 2020) ne dezvăluie „harfe ascunse”, confirmând că poetul, așa
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nchide/ pe cerul roşiatic, mii de pagini mustoase
recad inimă pe inimă,/ sorbite-n vârtejul de păsări
şi fluturi -/ şi se amână cu încă o zi versiunea finală.”
Din capul locului, reamintim, lirica SimoneiGrazia Dima, de o vădită cerebralitate, a impus
prin densitatea discursului dorindu-se o reflecţie,
convocând chiar metafore metapoetice, pătrunzând, cu delicii intelectuale, dincolo de realitatea
vizibilă sau lumea cea părelnică. Reveriile sale,
mânate de o fantezie, totuşi, supravegheată, migălos „construită” nu-şi refuză bucuria concretului.
Scutite de uscăciuni textualiste şi străine de frenezia vitalistă, ele recuperează, cu o admirabilă
coerenţă, un spaţiu utopic: cel al suavităţii, al
transpartenţei, al inocenţei.
Să mai observăm că această poezie elaborată,
de certă încărcătură livrescă iubea cândva calmitatea şi solemnitatea discursului, vertebrat conceptual (vezi Ecuaţie liniştită, Ed. Albatros,
1985). În timp, descoperind „căile beatitudinii”,
ea a câştigat (e drept, temperat) în pasionalitate.
Nu e vorba de a părăsi jocurile inteligenţei şi hăţişul abstracţiilor, ci de a „prinde” palpitul vieţii,
misterele lumii, făcând din discursul poetic un
exerciţiu de cunoaştere; altfel spus, descoperind,
pe fundal cosmologic, meandricul drum către
sinele tainic. Încât poezia Simonei-Grazia Dima,
captând sensul ordonator, închide un ciclu iniţiatic. Poeta „locuieşte” în vecinătatea maeştrilor
ezoterismului şi, pendulând între real şi ireal, cercetează lumea prin ocheanul livrescului invitându-ne în regiunile celeste. Încât, acceptând că
acest traseu liric poate fi şi o convingătoare biografie a eu-lui poetic (autoarea contemplându-şi,
anamnezic, ca „ultim etrusc”, propria-i devenire)
vom scrie apăsat că el evidenţiază şi o lăudabilă
continuitate. Refuzând sentimentalismul dulceag
ori ludismul ironic-ingenios, Simona-Grazia
Dima nu a agreat nici stilul aluziv, esopic, pe linie
politică. Şi dacă această poezie este înţesată de
sensuri şi „ambiţii criptative” (cum ar spune Cr.
Livescu), nu subversitatea e râvnită. Poeta s-a
refugiat într-un spaţiu utopic, în lumea paralelă a
creaţiei, întorcând spatele aparenţelor pentru a
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accede la plinătatea esenţelor. Nu s-a războit cu
imixtiunile propagandistice deoarece, după perdelele ermetismului, în lumea sa, stăpânită de o
ingenuitate rememorată şi, astfel, recuperată, întro ţară magică şi eterată, aşezată sub aura miniaturalului, ele nu răzbăteau; cunoaşte, în schimb, iluminarea, pacea divină, candoarea, „fericirea
calmă” în preajma „fiinţelor mici”, nicidecum
periplul grotesc al cotidianului opresiv, dictatorial.
Probabil că Noaptea romană, volumul din
1997 (Ed. Arhipelag, Tg. Mureş) marca explicit
această ruptură. Simona-Grazia Dima inventa un
loc poetic, cucerind, sub impuls monografic, virtualitatea spaţială. Fiindcă Abstrus şi Noremaion
(ca „ţinut imponderabil”) sunt termeni toponimici, dar, mai important, sunt cele două tărâmuri
(inevitabil complementare). Plonjând, astfel, în
concret şi dobândind carnalitate, versurile îşi conservă suavitatea. Chiar „fiinţele mici” (devenite
„alteţe de Noremaion”) salvează „Abstrusul de
iască” (v. Soli din Noremaion). Iar poeta, aşezând
versurile pe „hârtie irizată” şi-a inventat o „zonă
fantastică” pe care, negreşit, o va exploata. Ea
reuşeste să privească „prin inima copilăriei” şi, în
acelaţi timp, să convoace „părinţi sfătoşi”, învăluind himericu-i ţinut cu „o lumină sperioasă”.
Norii sunt chiar „ochi ai bucuriei”.
Retrospectiv judecând, volumele din urmă
confirmă nu doar saltul poetei, salutat cu un entuziasm în creştere de către suporteri, ci, îndeosebi,
o altă cotă valorică, omologată, probată prin tenace tematizare reflexivă, exploatând un topos productiv. Simona-Grazia Dima a urcat spre locurile
fruntaşe ale clasamentelor, preschimbând „drojdia-n freamăt” într-o „perlă aburoasă” şi meditând, grijulie, chiar la soarta poetului: „dacă va fi
fiind el însuşi pasăre?” Instalându-se, aşadar, întrun univers liric inconfundabil, poeta, talentată şi
ambiţioasă, vădind o rară devoţiune, îşi globalizează trăirile, topind contrariile şi coagulând o
viziune, sprijinită de o infrastructură simbologică,
deschizând conotaţii generoase. Împătimită de
scris, cu lecturi metabolizate, autentică în fiece
rând încredinţat circuitului public, Simona-Grazia

101

Dima are nostalgia întregului. Ea, convinsă că
blândeţea stăpâneşte lumea, trăieşte familiaritatea
cu sacrul şi încearcă mântuirea prin confesiune,
descoperind beatitudinea. Totuși, luciditatea prezidează, fără eclipse, actul poetic, aparent ascetic,
râvnind, la graniţa dintre fantastic şi real, combustia intelectualizată; sau, mai bine zis, aspirând
spre lecţia spirituală. Evident, dramaticul existenţial nu putea fi ocolit; dar, străină – spuneam – de
obsesiile congenerilor, Simona-Grazia Dima face,
în context generaţionist, o figură aparte şi cultivă
un optzecism atipic. Nu va supralicita ironia şi
ludismul, nu va face tapaj de autoreferenţialitate,
nu se fixează în erotic. Citit dinspre izvoare
(nucleul generativ), acest proiect poetic îşi dezvăluie inelele concentrice, traversate răbduriu, cu
sigur instinct regizoral şi temeinice achiziţii culturale. Degustător avizat, cu lecturi metabolizate,
Simona-Grazia Dima este, şi în ipostaza comentatorului, slalomând printre noile apariţii, un ghid
credibil, propunând un excurs critic rafinat,
vădind o „aplecare cordială”, mereu cumpănită.
Dar autoarea propune, să recunoaştem, o poezie dificilă (recoltând cronici admirative), combinând rafinamentul cu ingenuitatea, desfăşurând o
viziune spirituală asupra lumii, cu gust pentru
arhaic şi, deopotrivă, pentru cunoaşterea sinelui,
de simţire idealistă şi de febrilă căutare interioară.
Această înţelegere poetică a lumii (după gândul
lui Platon), inevitabil filosofardă, dezvoltă o pulsaţie mirifică şi o imagistică concentrată, ispitită
de regăsirea fiinţei. Studioasa poetă ştie că spiritualitatea e una singură, fără frontiere şi face din
poezie „un crez trăit”. Este însă curios (şi remarcabil) că acest discurs dens-meditativ, străin de
elanurile confesive, cu „efecte” calculate nu îşi
pierde frăgezimea. De altfel, poeta îşi dorea o
infuzie a vieţii; rămâne, desigur, un etern „aspirant spiritual”, dar simte concreteţea ca „o arsură
de fier încins”. Încât, cu migală de miniaturist,
culege sunetul „păcatelor gândirii”; vrea, printr-o
mitologie originală, să atingă o împăcare luminoasă, stăpânită de solaritate, graţie, discreţie şi,
neapărat, distincţie. De o candoare creativă deloc
mimată, poeta (care vreme de vreo trei ani, în timpul studenţiei, a condus cenaclul timişorean
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„Pavel Dan”) a beneficiat de „serviciile” unui lector atent şi entuziast (l-am numit pe Marcel PopCorniş). Mânată de aspiraţia purificării şi biciuită
de suferinţa introspecţiei, poeta dovedeşte „un
calm tensionat”. Împacă asceza cu sărutul şi face
din poezie „un scut aerian”. Când anunţa ivirea
unui nou poet, desenând cu generozitate un posibil profil liric (vezi Orizont, nr. 29/17 iulie, 1980,
p. 7), acelaşi Marcel Pop-Corniş desluşea „unele
sensuri cvasi-esoterice” în poemele tinerei
Simona Grazia-Dima, atrasă de impersonalism şi
ample ritualuri cosmice, conferind discursului „o
formă euristică”. Constatăm, peste ani, că intuiţiile criticului se confirmă strălucit. Devenind,
totuşi, altceva, contemplând lumea prin lentila
seninătăţii şi de la altitudinea iniţiatului (disociind
între aparenţă şi realitate), poezia de azi a
Simonei-Grazia Dima, pe alocuri sibilinică, solicitând eforturi hermeneutice, conservă aceste date
(valabile la start) şi îşi multiplică semnificaţiile,
desfăşurând (cum pătrunzător nota Radu
Voinescu) un simbolism multivalent. Poeta este,
indiscutabil, un nume de vârf al valului optzecist.
Ce s-a ales, oare, ne putem întreba, din acea poezie desentimentalizată, elaborată, din monotonia
calculată, sfârşind într-un obositor intelectualism,
descoperite – la debut – de Radu G. Ţeposu?
Prezenţă tenace, insolită, râvnind singularitatea,
poeta trudeşte la împlinirea unui destin literar
major, atipic în contextul generaţiei. Într-o confesiune, rememorând „clipa epifanică de la
Suceava”, petrecută în vremea studenţiei,
Simona-Grazia Dima recunoştea că toată poezia
sa îşi află obârşia în acea benefică „resurecţie”,
precedată de o intensă suferinţă. Descoperind că,
sub realul copleşitor, opresiv şi invaziv, sălăşluieşte „un strat de linişte eternă”, un fluviu maiestuos, luminiscent, beatific. Străină de stridenţe,
refuzând ludismul, Simona-Grazia Dima rămâne,
observa Gh. Grigurcu, „o impunătoare poetă singulară”; adică, o flacără rece.
Dacă poezia ei pare a fi (și este!) „o pacientă
execuție tehnică”, cum nota același critic, o strunire calmă a unor apeluri patetice sub crusta unui
discurs protocolar, de cert rafinament, „încercările hermeneutice” sunt, mult mai vizibil, o scriituCONVORBIRI LITERARE

ră a bucuriei. Poeta se apropie cu generozitate de
cărțile confraților, descoperind cu încântare, în
numele unor afinități, poeticul. Crede în „funcția
nutritivă a poeziei”. Ca o dovadă de ultimă oră,
semnalăm volumul Pâinea și vinul vieții (Editura
Tracus Arte, 2021), adunând, prin „acumulare
organică”, texte risipite prin varii reviste, reevaluate, dedicate unor „lecturi din poeți contemporani”. Decupând „o felie” din bogatul peisaj liric,
fără partizanate mărunte, risipind, pe ici - pe colo,
rezerve catifelate. H. Gârbea cerea, la acest festin,
și niscaiva „murături”. Adică și ceva vorbe rele,
„rupte din viață”. Dar poeta-cronicar face pătrunzătoare lecturi empatice, împarte cartea în cinci
subdiviziuni (pe baza unor „viziuni înrudite”) și
recunoaște legătura „intrinsecă” între „paliere”,
cu posibilitatea altor încadrări. Vrând să afle acel
dublu centru (scriptic și spiritual), urmând – cu
credincioșie –, ca grilă de lectură, propriul
demers, căutând calea inițiatică. Fie că vorbește
despre „spațiul hieratic” al Aurei Christi (trăind
poezia ca patrie) ori diafanul sapiențial, tras întro „frumusețe albă” la Andreea H. Hedeș, fie că
împacă bonomia percutantului H. Gârbea cu
„absurdul spectacular” (post-ionescian) și
poposește asupra „sufletului disparent” la
Friedrich Michael ori în universul intens reflexiv
al lui Francisko Kocsis și corifeii teosofi, alături
de Petru Ilieșu (ca să pensăm doar câteva nume),
Simona-Grazia Dima, mereu prietenoasă, își
urmează „calea”. Scrie cu paciență, citește cu o
răbdare îngerească, transferă – uneori – în versurile confraților propriile-i căutări, vădește savante
capacități hermeneutice și, finalmente, ne invită
într-un „rai aseptic”, întristându-l pe Horia
Gârbea, cel doritor de o vorbă „măcar sanchie”.
Și, în fond, dovedește că scrisul ei polifonic, personalizat, vădind o combustie blândă se așează
sub un titlu care o definește fericit: Ecuație
liniștită, volumul din 1985, anunțând intrarea în
veninoasa lume literară. „Constelația” titlurilor
care au urmat (cf. Cornel Ungureanu) îi asigură
un loc de frunte, o prezență impozantă, tot mai
vizibilă în anii din urmă, rămânând același
„proaspăt călător” în propensiunea spre transcendent. Cu o caligrafie elevată, elaborată, cerebrală,
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refuzând imagistica tenebroasă, cu încifrări parabolice forțând granițele văzutului, contemplativă
și confesivă (cu zgârcenie), pendulând între teluric și celest, de substrat ideatic (nu prea lesnicios
la descifrare) și filon livresc, împăcând cotidianul
cu metafizicul. Dorindu-se, poate, un mag al apei
pure: „De secole culcat, ochiul de apă tulbure/
privea ca simplu martor castele arogante/ cum îi
tot cresc pe mal, până-ntr-o zi –/ când n-a mai
îndurat și le-a pătruns în temelii,/ apoi a prins să
urce din cărămidă-n cărămidă,/ spre a pricepe ceseamnă o zidire/ și câtă depărtare poate pune între
lucruri./ După ce-a izbutit s-ajungă până la turla
de cristal/ a celui mai înalt, pe sine s-a văzut, cu
totul/ limpede acum, după ce străbătuse/ fiecare
sediment și cat./ A știut că nu-i nimic de înțeles,/
s-a făcut om și a pufnit în râs!/ Un mag al apei
pure/ bate de-atunci drumurile/ cu-mpletituri de
unde fermecate-n mâini” (v. Magul apei pure).
Și Inelul cărților (Editura Limes, 2021), strângând „într-un ansamblu” 39 de miniaturi critice,
exprimă „bucuria de a povesti”, având în SimonaGrazia Dima un om avizat, făcându-ne părtași la
amicale și acribioase exerciții „de alterizare”.
Ștefan Borbély descoperea chiar, în acele incursiuni critice, un „anacronism sublim”, exegeta
gustând cu ingenuitate, prin insolitare, vibrația
din textele altora, desțelenind, în varii chipuri,
acel „tezaur obștesc al simțirii”.
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Lui Gabriel Chifu îi place foarte mult să
călătorească, iar această pasiune este mărturisită în textul Orașul interior, orașul vizibil,
publicat în 1993, în revista Ramuri, cu următorul motto: „Te visezi la Veneţia, la Paris sau în
America şi te trezeşti la Craiova”. Așa a ajuns
capitala Băniei să reprezinte, peste câțiva ani,
echivalentul din realitate al orașului ficțional X
din romanul Maratonul învinșilor (Addenda la
o nuvelă de Kafka) (Ed. Cartea Românească,
2021, ed. a II-a, revăzută și adăugită, cu o
prefață de Mircea Mihăieș), unde textul respectiv este
inserat. Citez din prima sa parte: „Mă întreb de ce
amintirea primei mele călătorii la Craiova mi s-a întipărit aşa de pregnant în memorie, deşi aveam o vârstă
atât de fragedă, de la care nu-mi mai aduc aminte
aproape nimic altceva. Explicaţia pe care mi-o dau
acum ţine de faptul că acea călătorie a introdus în
existenţa mea termenul de comparaţie, sistemul de
referinţă, mi-a relativizat viaţa, m-a scos din absolutul care era absolut, fiindcă nu-mi imaginam că există
şi altceva, m-a făcut să-mi pun în mişcare fantezia, să
încep să compar, deci să mă întreb şi să mă neliniştesc: lumea nu este numai Calafatul, lucrurile şi locurile sunt diferite, uneori tulburător de diferite, trebuie
să le vezi, să le cunoşti./ Am călătorit cu trenul. Am
ajuns spre seară la Craiova. M-au izbit din prima
clipă puhoiul de oameni, agitaţia lor peste puterile
mele de înţelegere. Am mers de la gară spre centru cu
un autobuz lent, pântecos, arhaic. Era pentru prima
dată când vedeam un autobuz şi inima îmi bătea
nebuneşte, totul mă surprindea, mă emoţiona şi mi se
părea ciudat şi magnific” (pp. 21-22). În acest spirit,
al descoperirii frumoasei capitale regionale, nu pot să
nu fac și eu o comparație cu următorul pasaj/peisaj
din poemul Craiova văzută din car, al lui Marin
Sorescu: „Că și vitelor de la jug/ Le mergea parcă la
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inimă priveliștea./ Făcea să tragi carul/ O noapte
întreagă să vezi panorama civilizației./ Și un șuierat:
trenul./ Mi s-a pus un nod în gât de emoție”.
Ca și în cartea debutului de romancier al lui
Gabriel Chifu, Unde se odihnesc vulturii, unele
momente-cheie din viața protagonistului, Andrei
Demetrian, se întâmplă în timpul călătoriilor pe căile
ferate, care sunt, de fapt, incursiuni din sine însuși
spre altcineva sau spre altceva. Îndrăgostit fiind de
viitoarea soție, Delia, și dorind cu nerăbdare să o
vadă, el se urcă în tren și pleacă să o găsească, iar pe
Natalia, prima lui dragoste, o reîntâlnește întâmplător
tot într-un tren, reînnodând astfel o legătură nefastă
pentru el. Parcă pentru a închide cercul/circuitul feroviar al dragostei și întâmplării, Andrei Demetrian
pune ulterior la cale o călătorie nesăbuită cu trenul,
urmând să străbată o jumătate din ţară, pentru a le
regăsi pe cele două femei care au avut un atât de
important rol în viaţa sa. Este vorba despre un triunghi isoscel, jumătate fost conjugal (cu Delia) și
jumătate extraconjugal (cu Natalia), din care nu
rămâne decât obtuzitatea ascuțitului său eșec matrimonial.
Îi mai este sortit lui Andrei Demetrian să trăiască
o experiență feroviară, de data aceasta bizară, atunci
când are ocazia să circule cu un tren internaţional a
cărui trecere prin România nu este marcată în mersul
trenurilor. Expresul fantomatic vine din
Cehoslovacia, unde existase o mirifică Primăvară de
la Praga, şi are drept destinație Nisipurile de Aur,
aflându-se în tranzit prin deșertica noastră țară, unde
trecerea timpului înseamnă, bacovian, „o nouă primăvară pe vechile dureri...”. Descinsă parcă din enigmatica nuvelistică bănulesciană, această garnitură străină trece misterios prin staţiile din parcurs, deoarece
este practic interzisă vinderea de tichete în vederea
călătoriei. Dar aceasta nu îi împiedică pe bișnițarii
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noștri să călătorească fraudulos, între o stație și o
oprire la semnal, pentru a se aproviziona cu tot ceea
ce trebuie de la vagonul restaurant al adevăratului
tren al foamei.
Din respect pentru cititorii mai vârstnici, care au
visat cândva asemenea bunătăți, enumăr cu plăcere,
împreună cu romancierul, produsele existente la
micul bar: „votcă poloneză, palincă ungurească,
sucuri de fructe, pepsi-cola, bere la alegere, ungurească, germană, cehoslovacă, conserve de tot felul –
pate din ficat de pui, cremvurşti, şuncă presată [de
Praga! – n. m., V. S.], apoi cutii de brânză topită, caşcaval, salam unguresc uscat, alune, ţigări fine, patiserie, bomboane de ciocolată adevărate, în ambalaje
care îţi luau ochii” (p. 154). Deşi nu părăsește fruntariile țării, Andrei Demetrian se simte un călător în
străinătate, chiar dacă doar pentru câteva ore, trecând
astfel dincolo de zidurile coloniei penitenciare, cu
acest tren venit din țara lui... Kafka.
Tot din respect, dar pentru neștiutorii cititori tineri
ai romanului, care nu au prins așa vremuri sărace,
enumăr cu tristețe și câteva bunătăți pe care Andrei
Demetrian le-a procurat, cu totul nesperat, de la
selectul bufet al partidului: muşchi de porc, o bucată
de salam de Sibiu, un kilogram de brânză, unul altul
de caşcaval, pulpe şi ficăţei. Odată ajuns acasă, fericitul cumpărător are un comportament triumfător,
asemănător cu al capului familiei din labișiana vânătoare a foametei în Munții Carpați, după uciderea
gingașei căprioare. Mai că-i vine și lui să șuiere cu
bucurie: „– Avem carne!” Este îndreptățit Mircea
Mihăieș să spună, în prefața cărții, că expediţiile respective pentru găsirea hranei capătă conotații aproape
mitologice.
Toate se întâmplă în condițiile în care
notabilitățile locale din orașul X petreceau în mod
grotesc, iar Andrei Demetrian are ocazia să asiste la
un asemenea sinistru bairam frizând apocalipticul.
Un șef de alimentară, şeful de la Judeţeana de Partid
(responsabil cu sesizările şi reclamaţiile oamenilor
muncii), un colonel de Securitate și prim-secretarul
de județ au urmat... neclintit în practică directivele
Partidului despre alimentația științifică a populației,
după ce au băut neabătut. Adunarea are loc la restaurantul hotelului „Unirea” (cum să i se spună altfel?),
totul fiind urmat de o desfrânare de gradul zero întro grandioasă vilă.
Literatul Andrei Demetrian caută zadarnic o posibilitate de a se sustrage unei existenţe supuse recitaCONVORBIRI LITERARE

tivelor din documentele de partid, care sunt mimate
după „magistrala expunere a Secretarului-General,
document programatic de genială clarviziune, pentru
dezvoltarea armonioasă a României până în anul
2000” (p. 111) (din fericire, geniala clarviziune a fost
obturată în 1990). Potrivit acestor indicații, de o
„excepțională însemnătate teoretică și practică”, este
imperios necesar să „facem eforturi ca şi în domeniul
nostru să aplicăm cu succes directivele Partidului” (p.
60). Totul trebuie să se sfârșească cu „o înaltă apreciere acţiunii care dovedeşte nivelul ridicat al conştiinţei oamenilor muncii din ţara noastră” (p. 84).
Într-o lume supusă strict supravegherii – inclusiv
ciclul menstrual, prin controalele ginecologice efectuate tot ciclic –, nivelul ridicat al conștiinței înseamnă, pentru Andrei Demetrian, descoperirea primei
iubiri alături de Natalia, căreia îi dă o înaltă apreciere
partinică. Aceasta se întâmplă într-o părăsită cazemată de beton, construită în vremea celui de-Al Doilea
Război Mondial. Situat aproape de malul unei ape,
năpădit de iarbă şi de buruieni, locul izolat, care
îndeplinește, într-un fel, condițiile create
protagoniștilor din macedonskiana proză Thalassa,
devine un fel de casă a lor. Și alte personaje încearcă
să-și creeze un spațiu protector în fața violării
intimității din partea sistemului comunist, prin intermediul mâinilor lungi ale Securității. De exemplu, un
coleg al lui Andrei Demetrian, pe nume Victor Luca,
părăsește spațiul de șes(t) al orașului X, pentru a se
pătrunde astfel de fondul ancestral al poveștii muntelui aureolat de cer. Dar retrasul din fața monstruosului sistem, pentru a scăpa de frica roților sale dințate
sfârtecătoare, acuză o miopie tot mai avansată, care
are alte cauze decât acelea explicabile pe calea raţională, legate de văz.
Se întâmplă că „ochiu-nchis afară, înlăuntru se
deșteaptă”, pentru a descoperi o lume nevăzută, de
dimensiuni și de profunzimi nebănuite. Victor Luca
nu mai distinge lucrurile decât de la foarte mică
distanță, cu ochelari având lentile groase, de zece
dioptrii. Probabil că, dacă și-ar fi găsit ochelari
potriviți, ar fi resimțit senzația avută de protagonistul
romanului autobiografic Viața ca o pradă, atunci
când bietul miop a ieșit de la firma „Amicii orbilor”
cu doriții ochelari puși la ochi: „Am ieșit afară și am
văzut lumea cum era. Mi se părea că nu mai gândesc,
că nu mai pot să fiu atent la mine însumi, violentat
cum eram de imagini și de culori orbitoare. Nu-mi
plăcea... Parcă eram separat de mine însumi.
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Oamenii, străzile, reclamele pe care acum le citeam
de departe, mă sileau să le văd împotriva voinței
mele, golindu-mă de ceea ce știam că sunt, singur eu
și restul o foială prin care treceam nepăsător” (Marin
Preda, Viața ca o pradă, în Opere, IV, Ed. Academiei
Române – Univers enciclopedic, 2003, pp. 128-129).
După 1990, putând să vadă mult mai departe de
fostele ziduri ale coloniei penitenciare, Andrei
Demetrian petrece o neașteptată vacanță în Grecia,
unde se îndrăgostește fulgerător de o româncă trăitoare departe de țară, care are și origini grecești. La
capătul călătoriei în Grecia – țara visată pe care o
imaginase, nu în van, ca pe un spațiu al iniţierii, ca pe
o cale a revelaţiei – protagonistul ajunge la concluzia
că, odată cu sentimentul nutrit pentru Elena, i s-au
relevat zone lăuntrice nebănuite, adâncimi pe care nu
le-a forat niciodată, deoarece nu avea habar de
existența lor. Precum orice stare de grație – care
aduce cu ea sentimentul absolutului și este însoțită de
neputința realizării –, așa și iubirea neașteptată pentru
Elena conține conștiința întâlnirii fulgurante doar
pentru o irealizabilă „nuntă în cer”: „Repetam în
gând ceea ce îmi spusesem încă de la început: în mod
normal, noi doi nu trebuia să ne întâlnim. Era o anomalie, o ieşire aberantă din cursul firesc al lucrurilor
faptul că ne întâlniserăm şi că ne apropiaserăm unul
de altul mai mult decât se cuvenea (s. a.)” (p. 315).
Toată povestea de iubire se consumă într-o îndelungă îmbrățișare echivalentă cu o eternitate. „De
nerezumat”, Elena înseamnă pentru Andrei cu mult
peste ceea ce aştepta el să descopere la o femeie și
ajunge să se întrebe, în mod îndreptățit, dacă nu fusese mereu stăpânit de un misoginism abia acum probat. Mirabila întâlnire, petrecută sub clasicul soare al
Eladei, îi oferă prilejul de a constata că ar fi putut săși ducă viața şi altfel, că există posibilitatea de a trăi
într-o lume diferită de aceea din colonia penitenciară.
Asemenea tuturor celor încolonați în acest spațiu
opresator, ispășise și Andrei Demetrian o penitență de
care nu era vinovat și a cărei vindecare psihică întârzia să se producă. Deși este conștient că se desparte
definitiv de izvorul dătător de apă vie al Republicii
Elene, măcar nutrește consolarea că nu se reîntoarce
în vechea și sinistra Republică Elenă a țării natale.
Bănuim că, după 1990, savanta de renume mondial sa apucat să cerceteze formula chimică a smoalei din
Iad, deoarece protagonistul, chiar dacă nu va fi, în
continuare, în apele lui, nu se va mai simți smolit, ca
sub vechiul regim, când consemna: „Ştiu că sunt
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prins aici, în lumea coloniei, ca într-o smoală caldă,
moale, care curând se va răci, se va întări în jurul
meu, imobilizându-mă, răpunându-mă. Tocmai faptul
că am conştiinţa acestui pericol iminent al contaminării cu rău este singurul argument în favoarea speranţei mele că totuşi sunt diferit faţă de întregul întunecat, că totuşi am o şansă de a mă salva. De foarte
multe ori îmi zic: Măcar intelectualmente să nu clachez, să nu cedez, să nu mă dau învins. Dacă aş reuşi
să am o gândire liberă şi să mi-o păstrez în ciuda
curentului general, aş fi, cred, salvat (s. a.)” (p. 86).
În timpul regimului comunist, analizând cele trei
soluții propuse de N. Niculescu (N. Steinhardt) în testamentul său politic, care va prefața Jurnalul fericirii
(soluția Soljenițân, soluția Zinoviev și soluția Winston
Churchill – Vladimir Bukovski), Andrei Demetrian își
dă seama că și-o poate asuma pe prima (așa cum Victor
Luca o adoptase pe a doua). Or, în timpul călătoriei
postdecembriste în Grecia, el o descoperă pe a patra:
soluția fericirii prin trăirea plenitudinară a erosului
sublimat, chiar dacă pentru un scurt răstimp. Întâlnirea
cu Elena îi aduce un fel de răscumpărare pentru toate
ecuațiile existențiale cărora nu le găsise rezolvare până
atunci. În fața prelungirii în ultima parte a
ceaușismului a termenului de valabilitate a celor trei
„f” (frig, foame frică) din închisorile staliniste, protagonistul găsește drept contrapondere, chiar dacă tardiv,
un al patrulea „f” (fericire). „Jurnalul fericirii” lui
Andrei Demetrian conține doar câteva pagini, scrise în
încercarea de deslușire a eternului feminin. Restul este
diarism despre nefericirea din colonia penitenciară, din
închisoarea extinsă la nivelul unei întregi țări.
Sunt întru totul de acord cu Mircea Mihăieș
atunci când afirmă în prefață că „felul în care Gabriel
Chifu controlează mecanismele terifiantului îl plasează în seria scurtă a autorilor esenţiali pentru înţelegerea Răului”. Romancierul surprinde cu o acuitate
deosebită tot ceea ce a fost esențial pentru ca această
cangrenă a Răului să se extindă în timpul comunismului: violarea intimității prin supraveghere, destrămarea cuplurilor aparent stabile prin practici de
șantaj, înstrăinarea esenței umane prin teroarea psihologică. Constituindu-se într-un adevărat memento,
remarcabilul roman Maratonul învinșilor (Addenda
la o nuvelă de Kafka) merita din plin o reeditare revăzută și adăugită după două decenii, din partea lui
Gabriel Chifu. Iar aceasta, tocmai pentru a nu se reedita și adăugi în prezent, printr-o addenda kafkiană,
mecanismele de producere a Răului comunist.
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lumea (memorialiștii epocii păstrează amintirea mai multor acțiuni punitive îndreptate
împotriva bietului scriitor), Macedonski se
singularizează tot mai mult atât în
vestimentație, cât și în scris. Victor Eftimiu
îi schițează un portret demn de reținut, în
care surprinde latura teatral-donquijotescă a
personajului: „Brun, înalt, subțire, umbla
legănându-se, cu picioarele răscrăcărate. Cu
niște ochi drăcești, cu nasul ascuțit, peste
care tremurau veșnic ochelarii sticloși, cu
mustăți ungurești, ridicate și unse cu cosmetic, cu părul lins pe tâmple, cu o pălărie mare,
mare, în vârful capului (când nu purta joben), cu o
cravată a la Lamartine, avea o înfățișare diabolică.
Un Don Quijote, coborât din ramă. Răutăcioșii îl
porecliseră Macabronski”.
Scriitorul va adopta în Excelsior și în scrierile
din această perioadă a creației sale și o ortografie
particulară, bazată pe principiul etimologismului
preluat încă de mai demult de la Heliade, dar complicat între timp cu fel de fel de bizarerii, dintre
care Tudor Vianu reține refuzul de a însemna cei
doi de „i” la pluralul substantivelor masculine, în
spiritul limbii italiene, precum și ilustrarea grafică
(prin ortografie și punctuație) a unui anumit fel de
a pronunța cuvintele, specific numai poetului.
Respingând „tot ce se opune latinității” („germanismul, regionalismul, caracterul popular”), dar și
reforma ortografiei după normele impuse de
Maiorescu („fonetismul este ignorantismul proclamat în principiu”, afirmă Macedonski), poetul
era încredințat că „prin etimologism, literatura
devine o îndeletnicire capabilă să țină departe de
ea pe autorii inculți și masele ignare”, ortografia
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Excelsior (1895) ilustrează un salt calitativ evident în evoluția liricii macedonskiene, fiind o
apariție remarcabilă în literatura română, din
păcate aproape complet ignorată de contemporanii
care au ținut să sancționeze prin tăcerea lor pe
detractorul de odinioară al lui Eminescu.
Caragiale se numără printre puținii gazetari care
semnalează apariția volumului, dar o face într-o
manieră ironică și discreditantă, sancționând
aroganța poetului ce îndrăznea să-și deschidă
volumul cu următoarele versuri din poemul său
Noaptea de ianuarie plasate drept motto:
„M-am născut în niște zile când tâmpita burghezime,
Din tejghea făcând tribună, legiune de coțcari,
Pune-o talpă noroioasă pe popor și boierime...
Zile când se-mparte țara în călăi și în victime
Și când steagul libertății e purtat de cârciumari”.
Burghezul Caragiale, care s-a aventurat el
însuși în fel de fel de afaceri păguboase pentru ași câștiga traiul, nu putea suferi fumurile aristocratice ale confratelui său cu pretenții de genialitate,
considerând că scrisul trebuie să fie o profesie
liberală și să se conformeze regulilor economice
ale pieței, bazate pe cerere și ofertă. La fel ca
Eminescu, marele dramaturg ținea să sancționeze
parazitismul social al literaților deprinși a fi
susținuți financiar din bugetul de stat, cerșind
pomana publică în numele sfânt al artei. Or,
Macedonski vorbea fără înconjur de „ajutorul
material” primit de la prințul Sturdza și de la mulți
alți binefăcători fără de care „el și copiii lui ar fi
murit demult de foame”.
Ca atare, văzându-se izgonit și hulit de toată
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sa particulară fiind asumată drept „o formă de
manifestare a aristocrației spiritului” (Tudor
Vianu). Din păcate, editorii nu i-au respectat
dorința și i-au recuperat textele în forma normelor
ortografice și de punctuație impuse de Academie,
justificându-și acțiunea mutilant-uniformizatoare
prin cele mai bune intenții (repunerea operei în
circuit, accesibilizarea poeziilor etc.). De aceea,
sunt convins că poetul ar fi mai încântat de splendida versiune italiană a poeziilor sale realizată de
Giovanni Magliocco în splendida antologie ce stă
să apară decât de textele tipărite în edițiile
românești după normele academice în vigoare la
diferite epoci.
Interesant e că tot acum, la doar doi ani după
apariția remarcabilului său volum de versuri, în
care exegeții au văzut un uriaș salt valoric,
Macedonski renunță la „poezia socială” profesată
anterior și propusă ca model alternativ la lirica de
tip sentimental. Poetul contestă influența mediului
asupra personalității creatoare și susține, în spiritul lui Théophile Gautier, ideea unei poezii „de
pură verbalitate”, în care „versul în sine e un factor de artă”. Într-un articol precum Poezia viitorului (1892), Macedonski definește simbolismul ca
pe un nou romantism ce exprimă „inefabilul poetic” prin sugestie muzicală, simbolul fiind înțeles
ca o imagine sau „hieroglifă” ce „dă naștere ideii”.
Iar instrumentalismul teoretizat de Réné Ghil în
Traité du verbe e caracterizat tot ca „un simbolism, cu deosebirea că sunetele joacă în instrumentalism rolul imaginelor”, „poezia viitorului” nefiind altceva decât „muzică și imagină”. Cu toate
aceste subtile precizări teoretice, Macedonski
vădește uneori o înțelegere mai frustă a poeziei,
văzută ca „transpunere mecanică a tuturor reveriilor”, cum bine remarcă Mihai Zamfir în studiul
clasic al domniei sale, făcând trimitere la următoarea definiție macedonskiană: „Poezia e natura.
Poetul nu e decât un instrument al senzațiunilor ce
primește de la natură, senzațiuni pe care mulți le
transformă, la urmă, în simțiri și cugetări”. În articole precum Despre poezie sau Simțurile în poezie, Macedonski susține idei similare, ținând să
facă distincția dintre „poezie” și „cugetare” versificată, poezia având menirea „să deștepte cugeta-
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rea, ci nu să devină ea însăși cugetare”, pentru că
își are izvorul în simțire: „Rolul pe care simțurile
îl au în poezie este dar de căpetenie. De la buna lor
condițiune atârnă dar Poezia însăși; se poate zice
chiar că Poezia nu este decât o exagerare a lor”.
Plecând de la astfel de idei teoretice, dar și de
la realitatea operei ca atare, exegeții au subliniat
că opera macedonskiană își are izvorul în simțire,
nu în gândire, Macedonski fiind „primul poet
român al instinctului tulbure, predispus spre
orgiastic, alterări, complicații și subtilizări”
(Adrian Marino). Avem de a face, mai exact, cu o
„poezie curat lirică”, deliberat anti-sentimentală,
ce „nu cunoaște nuanțele intermediare”, fiind când
de o „cruzime impudică”, cu nuanțe de sadism și
vulgaritate, când de o maximă elevație și candoare
(Marino), fapt ce conferă operei macedonskiene
statutul privilegiat de „prima sinteză românească
dintre sensibilitatea afectivă și cea senzorială”
(Șerban Cioculescu). Asociind frecvent vitalitatea
naturii cu impulsivitatea sexuală, poetul ar avea
„viziunea unei priapee universale” (Adrian
Marino), erotica macedonskiană fiind o celebrare
narcisist-egolatră a masculinității. Femeia nu e
văzută decât ca întruchipare a naturii și nimic mai
mult, Macedonski preamărind idealul prieteniei ca
„formă a iubirii spiritualizate” – de unde și
semnificația majoră, de „mit personal”, pe care o
are în opera sa „cultul efebului”, care e o „emblemă a concepției de viață” și „un simbol al tinereții
și al candorii trupului impuber”, cum foarte just
observă Adrian Marino în cea mai aplicată exegeză consacrată până acum operei macedonskiene.
Pierzând pentru totdeauna speranța de a câștiga
admirația maselor, Macedonski înțelege de fapt că
formula proprie a lirismului său e una aristocratică, decadent-estetizantă, „religia artei” devenind o
temă recurentă, ce asigură o formidabilă coerență
și unitate poeziei sale, în care romantismul, parnasianismul, naturalismul și decadentismul/ simbolismul fuzionează într-o sinteză lirică impresionantă sub raportul diversității de formule și tipare
poetice experimentate. În acest sens, Tudor Vianu
considera cu îndreptățire că opera macedonskiană
a fost „una din principalele porți de intrare a literaturilor occidentale în propria noastră literatură”.
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Din cauza receptivității sale estetice, care l-a
făcut să experimenteze numeroase forme și tipare
poetice, Macedonski a lăsat impresia unui poet
mimetic, lipsit de originalitate sub raportul limbajului. „O limbă macedonskiană însă nu există”,
spunea Călinescu, adăugând: „Poetul pune uneori
coloare de imaginațiune, dar sevă a cuvântului,
gustul acela deosebit, inefabil, pe care-l dă vorbirea unui grai vechi, constituit, n-are”. Observația
criticului merită reținută, pentru că ea reflectă nu
atât incapacitatea scriitorului de a se individualiza
prin limbaj, cât aspirația sa de a depăși orizontul
îngust al individualității (psihice și lingvistice, dar
și etnice) în forma unor proiecții auctoriale polimorfe, menite a exprima discontinuitatea eului.
Din acest motiv, trebuie amendată afirmația lui E.
Lovinescu, care sancționa drept carență estetică
lipsa de unitate a liricii macedonskiene, înfeudată
prea multor tipare. La nivelul estetic al epocii sale,
Macedonski anticipa de fapt fascinantul experiment poetic al unui Fernando Pessoa, dedublarea
personalității fiind una dintre experiențele fundamentale ale modernității, care a preocupat constant și pe scriitorul român (vezi subiectul piesei
Le fou?, menționată anterior). La fel de modern e,
apoi, amestecul de eleganță și trivialitate, care
intriga pe Lovinescu, dar care e retruvabil ca un
blazon de neconfundat în literatura tuturor scriitorilor „decadenți”, de la Huysmans, D’Annunzio și
Oscar Wilde la Mateiu Caragiale. În același spirit
„decadent” trebuie înțeleasă apoi asocierea valorilor etice cu cele estetice, decadenții fiind cei care
au transformat arta într-un soi de religie laică.
Cu toate acestea, Macedonski nu a izbutit să
cucerească publicul românesc nici cu splendidele
poezii din volumul Excelsior, și nici cu articolele
sale combative din acești ani, când intră din nou în
arenă, susținând cauza unui prelat acuzat de
corupție. Atitudinea gazetarului își găsește o justificare mai profundă decât cea a interesului imediat, fiind motivată de orientarea liberală de principiu a poetului, pe lângă care exegeții au remarcat
și existența unui fond conservator ce-l îndepărtează de Gherea și de socialiști, dar și de doctrinele
populiste de mai târziu (poporanismul, sămănătorismul), apropiindu-l, paradoxal, chiar de adversaCONVORBIRI LITERARE

rii săi de la Junimea, cu care polemiza. În acest
sens, Mihai Zamfir observa că „articolele lui
Macedonski (de după 1890) refac – în variantă
minoră – pledoaria politică a lui Eminescu, pe
același fond de gândire patriarhal-aristocratică”.
Trebuie înlăturată așadar prejudecata privitoare la disprețul poetului față tot ce este național.
Operând cu alte definiții, „cosmopolitul”
Macedonski a slujit cauza națională în spiritul
generației de la 1848, susținând mereu ideea
latinității noastre ca popor și sprijinind lupta
românilor din Transilvania pentru câștigarea de
drepturi sociale și politice. Naționalismul său este
însă bazat pe ideea de latinitate și urbanitate, și nu
pe ideea socială a simpatiei pentru țăran și pentru
cultura populară. Pledoaria pentru modernitate a
scriitorului viza așadar nu atât importul de noutăți
literare, cât racordarea de fond a culturii naționale
la spiritualitatea occidentală și la culturile cu rădăcini comune, neolatine (în special franceză și italiană).
Pentru istoria literară, memorabil rămâne însă
debutul tânărului poet Ion Theo (Tudor Arghezi)
din 1896 în revista „Liga ortodoxă”, girat cu entuziasm de Macedonski, care îndrumă primii pași în
literatură și altor scriitori importanți, precum Gala
Galaction, George Bacovia, Ștefan Petică, Mircea
Demetriad, Alexandru Obedenaru, Iuliu C.
Săvescu, D. Karnabatt sau Al. T. Stamatiad.
Văzând însă că nici prințul Sturdza n-a reușit să-l
recomande suficient de convingător atenției publice, Macedonski acceptă în următorii ani patronajul
unui personaj dubios, Alexandru Bogdan Pitești,
fiu de boieri olteni și om cultivat, cu studii în
Franța, dar și cu trecut de escroc și de anarhist,
care a jucat însă un rol important în cultura română de dinaintea Primului Război Mondial, ca
director al unei reviste moderniste („Ileana”) și
Mecena al unui cerc de artiști remarcabili,
reprezentanți ai curentului art nouveau în
România, precum pictorii Ștefan Luchian, N.
Vermont, caricaturistul N. Petrescu Găină ș.a.
Alexandru Bogdan Pitești va scrie o prefață la
următorul volum al lui Macedonski, Bronzes
(1897), care adună o primă selecție a creațiilor
poetului în limba franceză, în tentativa reiterată de
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a cuceri o glorie internațională. Alegerea
prefațatorului n-a fost în măsură să-i aducă lui
Macedonski succesul dorit, volumul fiind semnalat doar în „La Revue Internationale” și în
„Mercure de France”. În rest, reacțiile celor ce au
primit cartea au fost politicoase, dar nu mai mult
de atât. Deși nu izbutește să se impună nici cu
această carte, pe care Tudor Vianu o consideră
„ofranda prețioasă a unui secol de influență franceză în cultura românească”, Macedonski se
dovedește totuși „cel mai virtuos scriitor român,
care a înstrunat vreodată lira franceză” (tot Vianu
spunea), vădind o remarcabilă ușurință de a scrie
în ambele limbi – la fel ca D’Annunzio, cel ce triumfase pe scena pariziană.
Mai puțin norocos decât marele scriitor italian,
dar nu neapărat și mai puțin talentat, Macedonski
va lăsa contemporanilor săi tot mai mult impresia
unui personaj bizar și excentric, când nu de-a
dreptul caricatural. Bucureștenii vor fi fost mirați
să afle din ziare știrea unei temerare călătorii cu
velocipedul (invenție nouă la acea dată) pe ruta
București-Brașov, la care poetul cuteza să participe împreună cu Constantin Cantilli, un discipol
din gruparea de la „Literatorul”. O anumită vâlvă
mondenă a stârnit-o și vizita în 1898, la București,
a lui Sâr Joséphin Péladan – celebră personalitate
a epocii, care s-a bucurat de buna primire a cercului patronat de Alexandru Bogdan Pitești și de
Macedonski, poetul găsind cu cale să închine mai
târziu o odă (À Péladan, 1907) vestitului mag și
teozof, autor a numeroase lucrări literare (printre
acestea, una despre decadența latină) și studii despre simbolistica operelor lui Dante, Leonardo da
Vinci sau Wagner.
Din acești ani datează și preocupările ocultiste
ale poetului român, care începe să se pasioneze de
magie și ezoterism, criticând știința oficială.
Respinge teoriile la modă privind „degenerarea”
geniului (lansate de Cesare Lombroso și Max
Nordau), popularizând cu entuziasm mesmerismul, spiritismul, teosofia, încredințat că hipnotismul și magia sunt niște instrumente de activare și
fortificare a voinței. Biografii au indicat drept
sursă opera lui Balzac, mai cu seamă Traité de la
volonté, știut fiind că autorul Comediei umane se

lăsase influențat la rândul său de teoriile ocultiste
ale lui Emanuel Swedenborg. Sfârșitul secolului al
XIX-lea a fost de altfel bântuit de moda ezoterică,
pe care a mai domolit-o ulterior numai apariția
psihanalizei, știință empirică pretinzând a găsi
explicații concrete misterioaselor mișcări
sufletești. Pe Macedonski îl fascina mai cu seamă
ideea că omul poate deveni un cuceritor și un
„supraom” în sens nietzschean, prin cultivarea sistematică a voinței. Emblematic pentru înțelegerea
personalității lui Macedonski este în acest sens
elogiul fanatismului și al războiului, în care vede,
pe urmele lui Malthus, un factor de regenerare rasială: „Fanatismul în sine e ceva sublim [...], pentru
că fanatismul e patimă, și trebuie să ai o puternică
simțire ca să te fanatizezi”.
Influențat probabil și de teoriile expuse de
Baudelaire în Les Paradis Artificiels (1860), dar și
de lecturile din De Quincey, Nerval sau Gautier,
Macedonski devine interesat de tehnicile de inducere și intensificare a visului și imaginației creatoare pe cale artificială, prin consumul de stupefiante și substanțe halucinogene. O mărturie concretă a tuturor acestor preocupări o constituie
conferința Sufletul și viața viitoare, susținută în
1900 la Ateneul Român și publicată mai apoi în
revista „Forța morală”, unde va vedea lumina tiparului pentru prima oară și splendida Noapte de
decemvrie, publicată în volumul Flori sacre, din
1912. Poetul credea în posibilitatea unui „spiritualism integral”, susținând că „progresul tehnic
urâțește” și că „evul tehnicist” sfârșește prin a
deveni un coșmar. Citește cu pasiune operele lui
Villiers de l’Isle Adam, Jules Verne, Flammarion,
Stanislas de Guaita, Papus, Éliphas Lévi, și
găsește în operele de popularizare a științei un stimulent pentru imaginația sa poetică.

Textul de față este o parte a versiunii în limba română
a studiului Alexandru Al. Macedonski – „poetul
civilizațiilor”, care va prefața prima antologie substanțială
din opera lui Macedonski tradusă în limba italiană de
Giovanni Magliocco, profesor la Universitatea din Bari, în
curs de apariție la Editura Aracné, Roma.
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L I T E R A R Ã

Emanuela ILIE
Întinsul roman Translucid (prefaţă de Doina
Ruști, Editura Litera, București, 2021), de Ligia
Pîrvulescu, marele cîștigător al concursului „Primul
roman”, organizat de Editura Litera în cursul anului
trecut, este unul dintre cele mai reușite, dar și deconcertante debuturi în proză pe care le-am citit în ultima vreme. De-a lungul a aproape 500 de pagini,
tînăra scriitoare – exersată anterior în poezie (v.
volumul Fluvii de asfalt, Casa de Editură Max
Blecher, București, 2014, pe lîngă numeroasele
texte publicate în presa culturală) – face dovada că
este un prozator deja format, pe deplin stăpîn pe
instrumentele sale, în plus, dotat cu o imaginaţie distopică absolut surprinzătoare, graţie căreia poate
crea lumi întunecate, tulburătoare, însă pe deplin
convingătoare estetic.
Prima și cea mai lungă parte a cărţii, ocupînd
aproape două treimi din ansamblul textual, constă
într-o distopie hibridă (altfel spus, conţinînd elemente specifice tuturor formelor distopice consacrate: tehnologice, totalitare și catastrofice), în al cărei
contur incipient se poate recunoaște, fără prea mult
efort, desenul lumii românești actuale. Inserţiile privind viaţa socială și politică autohtonă, privirile
repezi aruncate către cîteva medii fundamental tarate (spre exemplu, cel din suburbiile bucureștene, dar
și, la celălalt capăt al eșichierului social, cel academic sau estudiantin) servesc însă drept simpli re-lansatori ai poveștii sumbre, configurate, în cele mai
mici detalii, după modelul contrautopiilor clasicizate ale lui Huxley, Zamiatin, Orwell & co. La cîţiva
ani după Covid, întreaga umanitate se transformă
brusc întru rău (iniţial în Statele Unite ale Americii,
apoi peste tot pe glob), după cîteva reguli ce urmăresc, de fapt, destructurarea modelelor sociale
cunoscute, extincţia intelectualilor și dominaţia
„pozitiviștilor”. Principiul catalizator este anunţat,
încă de la început, de o voce narativă bine strunită,
ale cărei inflexiuni limpezi abia pregătesc cititorul
CONVORBIRI LITERARE

pentru grozăviile care îl așteaptă: „Se făcuse o razie
la nivel mondial. Rămăseseră cîțiva refugiați pe icipe colo. Totul pornise, ca de obicei, din America, în
timpul noii crize economice. Puțin înainte, inculții,
adică pozitiviștii, veniseră la putere întîi discret,
treptat, apoi, în momentul crizei, în forță. Brusc.
Concluzia la care se ajunsese fusese că de-a lungul
istoriei intelectualii avuseseră idei multe și proaste.
Așa că fuseseră vînați ca niște cîini turbați.
Ecarisajul noului sistem îi urmărise peste tot. Inițial
fuseseră eutanasiați cu blîndețe, cum se făcea înainte
cu cîinii vagabonzi. Apoi, cînd se terminase
substanța, pentru că economia începuse să cadă vertiginos și statul era dator vîndut, fără blîndețe. Tot ca
la cîini”. (p. 35).
Acesta este însă doar începutul dezastrului –
socio-politic, mentalitar, spiritual, ontologic ș.a.m.d.
– pe care îl percepem prin intermediul unui grup de
personaje ale căror destine sunt legate, ne vom da
seama mult mai tîrziu, prin fire nevăzute, dar extrem
de puternice: Magda, Rosa, Flaminia (Flam),
Tercălău, Sartland și Matei. Semnele metamorfozei
coșmarești a universului se cumulează, cu o concreteţe neliniștitoare, de-a lungul următoarelor trei sute
de pagini, configurînd una dintre cele mai crude
ordini romanești care au văzut lumina tiparului la
noi în ultimele decenii. Pe măsură ce pozitiviștii
ajung la putere, se impun măsuri fără precedent, a
căror punere în practică devine, desigur, obligatorie.
Chiar și în variantă incompletă, inventarul lor este
absolut sinistru. Astfel, sunt interzise toate religiile,
principiile, deprinderile și obișnuinţele de viaţă considerate nocive, de la consumul de carne la cel de
cultură. Pozitiviștilor, fie ei reali ori... intelectuali
sub acoperire, li se implantează un cip care se poate
activa prin apăsarea unei șurubelnițe în cruce – singura cruce permisă, după cum le transmite sinistrul
cretin Terminescu, Primarul-Președinte ce conduce
cu mînă de fier noua lume românească, după ce
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electoratul îl alege pentru că este „fan Terminator și
fan Eminescu (citise o dată primele două strofe din
Luceafărul)”. Toate măsurile pe care „Terminatorul
culturii și Eminescul noii ordini orășenești” (p. 119)
le impune sunt, bineînteles, aplaudate de masele
îndobitocite, care îi admiră patriotismul, spiritul
civic și ingeniozitatea – probată, bunăoară, prin
graba cu care schimbă toponimia, conform unei
reguli stranii ce inversează semantica numelor de
străzi și chiar orașe (spre exemplu, Calea Victoriei
se transformă în Calea Înfrîngerii, iar Calea Moșilor
în Calea Copiilor, Bucureștiul devine Tristești,
Ploieștiul capătă numele de Sorești ș.a.m.d.).
În teribila nouă ordine mondială, configurată
maniheist-grosolan, intelectualitatea este învestită
cu toate atributele negative cu putinţă. În consecinţă,
toate produsele provenite din lumea intelectuală
sunt interzise: poezia și, în genere, scrisul literar
devine ilicit, iar lectura este prohibită cu desăvîrșire
(puținii cititori împătimiți ce își asumă riscul de a se
mai adînci în tainele cărților intelectuale fiind
nevoiţi să le ascundă în cele mai improbabile locuri
– bunăoară, în frigider). Se desființează toate
instituțiile academice, știinţifice și culturale asociate
cu clasa socială percepută drept sursa tuturor relelor
lumești (spre exemplu, muzeele fie se dărîmă, fie se
transformă în lagăre de intelectuali sau mall-uri pentru pozitiviști). În plus, cu excepţia minţilor luminate autointitulate Spărgătorii de Creiere, grupate în
mici nuclee de rezistență, intelectualii sunt repede
omorîţi sau duși în lagărele de concentrare. Pe teren
autohton, acestea sunt amplasate în fostele Buftea,
Mogoșoaia sau Institutul de Fizică Atomică, iar fostul Guvern se transformă în cel mai crud lagăr de
intelectuali din fosta Europă de Est („Cînd îl luau pe
cîte unul acolo, spuneau despre el că s-a mutat în
centru. Pentru că într-adevăr Fostul Guvern era centrul sadismului contra intelectualilor.” – p. 118). Și,
într-adevăr, ritualurile prin care pozitiviștii înţeleg
să îi pedepsească, transformîndu-și în același timp
existenţa altminteri înseriată într-un spectacol de o
cruzime ce reiterează, la scară distopică, mai vechiul
principiu panem et circenses, sunt de un sadism greu
de egalat, pe care NMS-ul, Noua Mișcare Spirituală,
îl promovează ca formă de libertate superioară. Pe
scurt, majoritatea intelectualilor duși în Centru sunt
transformaţi fie în animale de casă pentru
pozitiviștii bogaţi, fie în bucăţi de sushi pe care le
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consumă (cît trupurile nefericiţilor sunt încă vii...),
pozitiviștii cîștigători la jocul de-a corporatiștii,
activitate pe care Noul Regim Mondial o îngăduie,
spre bucuria vampirilor, în sfîrșit integraţi, dar și a
indivizilor cu instincte sîngeroase, dornici să cîștige
pentru a ucide lent, prin torturarea victimelor:
„Acum, aici erau organizate bufete suedeze cu mîncare furnizată de vegării, expuse pe desk-urile de la
care în trecut erau oferite serviciile bancare. Cele
mai căutate baruri erau cele în care, din loc în loc,
bufetele erau asezonate cu victime umane, complet
dezbrăcate și legate pe birouri, cu tacîmurile frumos
aranjate pe abdomen, pentru servire directă cu
garanția unei mîncări proaspete – pentru că ce putea
fi mai proaspăt decît ceva încă în viață. Aceasta
fusese varianta gastronomică pe care pozitiviștii o
găsiseră la sushi, avînd în vedere că NMS le interzicea să facă rău « oricărei alte ființe vii ». În spiritul
literei NMS, pozitiviștii interpretaseră că cei din
aceeași specie nu se încadrau în expresia « altă ființă
vie », tocmai pentru că nu erau altă specie. Așa că,
pentru a ține omorurile sub control și pentru a furniza un minim de carne pentru cei cu ADN carnivor,
guvernul aprobase această modalitate de hrănire.
Cei cu ADN carnivor, deși în scădere vertiginoasă ca
număr, fuseseră în sfîrșit recunoscuți oficial – vălul
de legende fusese dat la o parte și vampirii putuseră
în sfîrșit să se declare ca atare, plîngîndu-se public
că nu sunt decît o altă minoritate discriminată, precum fusese în trecut comunitatea africanilor sau cea
LGBT. La urma urmei, aveau doar nesemnificative
modificări genetice, care, întîmplător, cereau consum de carne umană” (p. 172-173).
În același timp, controlul strict al comportamentelor, atitudinilor și chiar al gîndurilor este realizat
cu ajutorul unor organizaţii temute, precum Poliția
Psihiatrică și Poliția Pozitivistă, care pedepsesc
drastic orice derapaj de la sinistra normalitate pozitivistă. Teroarea este însă întreţinută, pervers, și la
nivel economic. Adoptarea noii monede cvasi-globale, infantul, are consecințe teribile asupra anumitor categorii sociale vulnerabile: lasă „oameni fără
slujbe, bolnavi fără medicamente și mame fără
copii. Mulți își vindeau copiii pe cîțiva infanți fabricii de pielărie din Mogoșoaia: noul trend al modei
bogaților cerea geci, genți, fotolii și canapele făcute
din piele fină de copil. Erau foarte scumpe ca produs
finit, dar materia brută costa doar cinci infanți bucaCONVORBIRI LITERARE

ta. Cu cinci infanți se putea trăi decent o lună.” (p.
116). Din absolut toate spaţiile locuite de oameni,
dispar nu numai indivizii socotiţi drept indezirabili,
ci și numeroase profesii interpretate drept nocive
sau pur și simplu inutile (medicii adevăraţi, aflăm
undeva, nu se mai află decît în lagărele de intelectuali, și acolo în calitate de deţinuţi). Ulterior, încep
să dispară și orașe, regiuni, ţări, chiar și astre – Luna
nu se mai întrevede decît în amintirile nostalgicilor
romantici. Deși populaţia se împuţinează considerabil, apar noi meserii, menite fie a contribui la controlul instinctelor de reproducere și implicit al
nașterilor (majorității femeilor, de altfel, ajunse un
fel de mașinării sexuale în toaletele publice, li se
permite doar a îngroșa numărul alăptătoarelor și al
sugătoarelor, în schimbul a doi-trei infanţi), fie a
asigura supravieţuirea în forme hibride a anumitor
pozitiviști muribunzi.
Ajungînd aici, să menţionez și faptul că lista ororilor de mai sus – variaţiuni ale temelor specifice
unei lumi distopice, alienate, reificate ș.a.m.d. – este
întregită de hibridizare. Aceasta începe insidios, ca
un proces ce servește pozitiviștilor, facilitîndu-le
deplasarea în mediu, dar are ca ţintă însăși pervertirea umanului. De la un punct încolo, în universul
întunecat din prima parte a romanului Translucid se
circulă doar în biomașini, niște mecanisme stranii,
aproape autonome, create printr-un proces de hibridizare uman-tehnologic (benzina, spre exemplu,
este înlocuită cu limfă) care le face apte și pentru
alte scopuri. În spitalele înlocuite cu un fel de măcelării sinistre, rudimentare, amenajate în anumite parcări subterane, biodoctorii pozitiviști, fără studii,
dar cu înclinații spre cruzime, pot introduce în corpurile unor oameni pe moarte fragmente de
biomașini care declanșează schimbări ireversibile,
al căror punct final este transformarea lor în
Metalici, imuni la orice armă (fie ea biologică ori de
alt tip). Majoritatea Metalicilor dispar însă fără
urme. Puţinele exemplare metalice capturate la timp
sunt ţinute demonstrativ, la fel ca intelectualii și
nebunii profund dispreţuiţi, în beciul fostului
Guvern intelectual, în spaţii create special pentru ei.
Desigur, „micile celule despărțite între ele de grilaje
metalice groase” nu sunt altceva decît un fel de cuști
menite a le arăta pozitiviștilor „ce i-ar fi putut eventual aștepta în viitor – dacă acești mutanți aveau să
se transforme într-o rasă superioară, cel puțin ca
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forță, sau urmau să fie sortiți dispariției în urma bolii
noii ere: Metalizarea”. (p. 274)
În ciuda numărului imens de personaje care se
agită pe pînza distopiei întunecate din primele cîteva
sute de pagini ale romanului, cu adevărat interesante
sunt abia tribulațiile celor cîtorva personaje de primplan, prin ochii cărora asistăm, de altfel, la toate
aceste transformări grotești sau sinistre ale lumii –
în special românești, căci, în treacăt fie spus, în
varianta translucidă proiectată de Ligia Pîrvulescu,
România ajunge în sfîrșit una dintre puterile mondiale, din moment ce are o serie de iniţiative care
stîrnesc emulaţie la nivel global, fiind catalogate
drept avangardiste. Unele sunt proiectate, dinadins,
ca mijloace de ucidere a celor vulnerabili (spre
exemplu, eutanasierea nou-născuţilor handicapaţi, a
bolnavilor incurabili și a bătrînilor incapabili să își
poarte singuri de grijă), altele sunt menite a crea iluzia înregimentării, dar în realitate susţin îndobitocirea în masă: „Terminescu terminase ziarele, revistele, editurile, filmele, www-ul în cea mai mare parte.
Rămăsese televizorul, la care însă nu se mai putea
urmări alt program decît cel al puricilor și, eventual,
la ore norocoase aleatorii, imaginea mirei. În fiecare
seară, pozitiviștii stăteau în fața televizoarelor aprinse, pe ale căror ecrane nu se vedeau decît purici.
Fuseseră cu toții antrenați să stea în poziție lotus, cu
ochii fix în purici, nemișcați, timp de două ore pe
seară. Minim. Se revoltaseră împotriva programelor
tv și a filmelor și Terminescu decretase, în conformitate cu noua lege NMS, că « meditația în scopuri
spirituale cu atenția concentrată pe un purec fix era
o metodă ultravitezistă de a atinge iluminarea, iar
dacă nu, cel puțin așa își vede fiecare propriul său
film și propriul său program, ceea ce încurajează
creativitatea. » NMS promovase metoda și în restul
lumii, așa încît aceasta era încă o bilă albă în favoarea României pentru a fi primită în blocul puterilor”.
(p. 119)
În aberantul, deviantul sistem distopic, aceste
măsuri atroce reprezintă, desigur, o culme a creativităţii întunecate, perverse, care atinge totul cu aripa
extincţiei. Sau, de fapt, aproape totul – căci, după
cum vom vedea în numărul viitor, chiar și în aceste
condiţii subumane de existenţă, umanitatea (sic!)
încă se mai poate opune convertirii în rău, apelînd la
mijloacele cunoscute de supravieţuire: iubirea și
creaţia.
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Antologia de proză fantastică treisprezece (Litera,
București, 2021) este una dintre surprizele literare
cele mai plăcute ale anului, adunând între copertele
sale șaptesprezece texte captivante, semnate de treisprezece prozatori de vocație. Fiecare piesă literară
introduce o lume populată de prezențe fragile, himerice, ori vaporoase, în care fantasticul modelează
umanul și îl topește în spuma unei suprarealități care
învăluie realul familiar. Repertoriul fantasticului
oglindit în volum este unul vast, ce acoperă reflexele
descrierii abrazive a cruzimii, neobișnuitul privit prin
ochii inocenți ai copilului, tonul incantatoriu, notația
lapidar-gazetărească, sau relatarea poematică, străbătută de irizațiile incandescent-fabuloase. Polifonia
tematică, diversitatea stilistică și varietatea tehnicilor
literare îmbogățesc panorama de ipostaze prin care
fantasticul pătrunde insidios în țesătura realității.
Fiecare piesă narativă conține o doză suficientă de
abstract și insolit, iar personajele fulgurante, inocente
sau abulice acționează mecanismele capricioase ale
supranaturalului, oferind obiect pentru contemplație
și imaginație. Autorii prezenți în antologie, Pavel
Nedelcu, Bogdan Răileanu, Iulia Micu, Lucian
Mîndruță, Mihai Ene, Cosmin Leucuța, Doina
Ruști, Tudor Ganea, Allex Trușcă, Mihail Victus,
Octavian Soviany, Iulia Pană și Radu Găvan, par
a face front comun pentru insurgența fantasticului în
intimitatea umanului, a realului vulnerabil. Toate prozele scurte din volum alcătuiesc un corp literar omogen și mijlocesc investigația fragilității lumii familiare, fracturate de proiecțiile nefirescului.
Antologia se deschide cu o revendicare ficțională
a capacităților de metamorfozare ale elementului fantastic, lansată de coordonatoarea volumului și a
splendidei colecții Biblioteca de proză contemporană, Doina Ruști. Pledoaria pentru forța literară a fantasticului nu putea decât să ia forma unei concise
piese narative, în care discretele sugestii metatextuale
și evanescența precipitării planurilor se supun ironiei
grațioase, în care recunoaștem una dintre trăsăturile
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pregnante ale stilului prozatoarei. Povestirea Prin
ochii mei de ambră concentrează, în doar două
pagini, tensiunea narativă și puterea de sugestie a
unui roman. Fără a oferi cheia incitantului univers
narativ pe care îl creează, Doina Ruști plasează indicii pentru piste de interpretare ingenioase și
construiește un final deschis, configurat ca un pact cu
cititorul antologiei de proză fanastică, destinatarul
comorilor ascunse în piesele narative care alcătuiesc
volumul: „Mai departe– abia de acum încolo contează ce-o să se întâmple pe cărarea de fum, de la ochii
mei de ambră perfidă până la ochii tăi de ametist infinit” (p. 18).
Am urmat misteriosul îndemn al Doinei Ruști,
care ne-a condus la început către cele două texte captivante semnate de Pavel Nedelcu. Prima piesă narativă, Buchete urbane, urmărește intruziunea fantasticului în universul prozaic în care trăiește doamna
Maria, surprinsă de suma exorbitantă pretinsă de factura la electricitate, sumă care depășește valoarea
pensiei ce întârzie. Pretextul epic, intenția bătrânicii
de a obține banii necesari pentru achitarea facturii
prin vânzarea unor buchete de flori, acționează ca un
soi de invocație pentru supranatural. Florile crescute
și îngrijite de doamna Maria au viață și personalități
compatibile cu specia: „Margaretele se temeau de
moarte și, fiind credincioase, voiau să se împace cu
toată lumea înainte de a se ofili definitiv. Garoafele,
fiind florile morții, nu se temeau deloc, și chiar dacă
acele garoafe nu participaseră niciodată la vreo
înmormântare, legendele circulau în ghivecele genealogice ale familiei” (p. 26). Peregrinările doamnei
Maria prin jungla urbană a capitalei cu scopul de a
supraviețui încă o lună prilejuiesc descrieri
minuțioase și aglomerări de detalii contopite într-o
hiperrealitate manevrată de iscusința auctorială, atentă la inventarul de convenții specifice genului pe care
îl practică: „Până și autorul tușea într-o cafenea, în
fața unui laptop jigărit, scriind: «Până și autorul
tușea într-o cafenea, în fața unui laptop jigărit,
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scriind:»” (p. 29). Ironia și autoironia trădează
intenția de destructurare a convenționalismului discursiv. Încercările bătrânei doamne de a vinde buchetele de flori se convertesc în ocazii de a contempla
umanul, în toată gama sa de manifestări contradictorii, de la egoism și indiferență până la altruism și simpatie, într-un decor anodin, derizoriu, aureolat de un
idealism cenușiu. Cel de-al doilea text semnat de
Pavel Nedelcu, Elvis părăsește clădirea, este o mostră de ironie subtilă și surprinde caznele domnului
Țopârlan de a-și găsi și urmări mădularul, care l-a
părăsit și hoinărește în oraș în căutare de desfătări.
Bogdan Răileanu este prezent și el în volum cu o
superbă proză scurtă, Înainte să te retragi în lumea
ta, care valorifică strălucit metafora terapiei livrești.
Într-o lume cvasi-distopică, cuprinsă de un virus misterios și necruțător, actanții ficționali își găsesc salvarea în lectură. Pe măsură ce boala se răspândește, iar
efectele cititului devin din ce în ce mai cunoscute,
oamenii avansează de la lectura cărților religioase la
literatură, se fac studii care corelează însănătoșirea cu
interesul sporit față de un subiect sau volum, iar
industria editorială cunoaște un avânt impresionant:
„Francezii au fost primii care au lansat o teorie mai
elaborată despre efectele pe care le avea cititul asupra
bolii. După o serie de analize de sânge amănunțite și
tomografii ale unor subiecți în timp ce citeau o carte,
au putut trage câteva concluzii. Cititul plin de interes,
care crea o lume nouă în mintea cititorului, ridica
rezistența unei proteine și a anticorpilor umani în fața
virusului” (p. 73). Ironia condimentează histrionic
ipostazele suprarealității construite de Bogdan
Răileanu. Un cunoscut autor comercial își încarcă
toate textele pe internet, democratizând accesul la
acestea. Personajul central este profesor de literatură
comparată, ceea ce angajează un filtru personal mai
rafinat asupra tratamentului prin lectură, iar autorul
speculează magistral metafora afecțiunilor ameliorate prin literatura canonică: „E plin de cărți la capul
patului și prin jurul patului. Are o mică bibliotecă și
aici. Sunt cărți de prim ajutor. Thomas Mann,
Heidegger, Derrida, Dostoievski, John Cheveer,
Buzzati. Povestirile lui Buzzati le iubește, dar cât rău
i-au făcut ultima oară, nu le mai poate citi la
nesfârșit” (p. 79).
Proza Iuliei Micu, Strada Luminii Nr. 2A,
acționează un set de trape subtile, care permit forțelor
sumbre ale distrugerii să impregneze realul. Timpul
și spațiul se transfigurează succesiv, pentru a se topi
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în indefinit. Descrierea poematică deșine o pondere
însemnată în text și se articulează printr-o seducătoare aglutinare de detalii ce ipostaziază mediul citadin.
Metamorfozele naratoarei sunt portretizate cu aceeași
ingeniozitate stilistică și precizie imagistică: „Îmi privesc mâinile translucide și corpul tot îmi pare un abur
ușor. Simt cum mă fac mică-mică și ușoară ca un
fulg. Asta sunt eu, o particulă cât un vârf de ac în
jurul căreia gravitează alte mii de microparticule:
toate obiectele, toate persoanele dragi, toată lumea
mea așa cum o percep eu, aranjată și rearanjată de fiecare dată altfel, ca firicelele de nisip colorat dintr-un
caleidoscop” (p. 99). Umorul fin și ironia elegantă
din Insuportabila plictiseală a eternității, textul semnat de Lucian Mîndruță, nuanțează călătoria în lumea
de dincolo a unui suflet atașat doar de propriul
Mercedes. În urma unui infarct, domnul Pârcălab
moare și află cu surprindere că a ajuns în rai dintr-un
motiv banal: a respectat o regulă de circulație,
permițând ambulanței să treacă și să salveze astfel
viața unui pacient. Ironia fină a prozatorului ce trimite la textul lui Milan Kundera, Insuportabila
ușurătate a ființei, explorează cu sagacitate necunoscutul din spatele morții. Vedem cum lumea îngerilor
este și ea străbătută de reforme, pentru a fi în acord
cu timpurile: „O chestiune de birocrație teologică.
Practic, după ce creștinismul s-a împărțit în mai
multe denominații, am început să nu mai știm pe cine
să ascultăm. Opiniile credincioșilor erau numeroase
și diferite. Deși am avut numeroase conferințe, toate
sub patronaj divin, n-am ajuns la consens, nicio religie nu s-a dovedit mai bună ca alta. Și-atunci
Dumnezeu a ales să conteze doar faptele” (p. 107).
Prin ochii domnului Pârcălab, se explorează diferența
dintre iad și rai, care nu este decât una de percepție a
eternității, după cum se lămurește personajul în urma
unei audiențe întârziate mii de ani la arhanghelul
Mihail.
Mihai Ene construiește o povestire ce are ca
subiect călătoria între secole a unui editor. Inteligent
construită, piesa narativă Între secole investighează
convențiile presupuse de alegerea unui asemenea
subiect, care amintește de nuvela eminesciană
Sărmanul Dionis. Legătura dintre Andrei, protagonistul din prezent și dublul său din veacul trecut,
Samuel Fischer, începe în plan oniric și se extinde
până când cele două lumi se suprapun, tocmai în
preajma Revelionului, care marchează totdată și trecerea într-un nou secol. Deși suntem aproape siguri
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că eroul povestirii este Andrei, ultima parte dinamitează această ipoteză, deoarece aflăm editorul lui
Thomas Mann, geamănul său narativ, trăiește aceeași
experiență a călătoriei în timp, dar în sens invers.
Între intelectualul pasionat de literatura lui Thomas
Mann și cel care face posibilă publicarea Casei
Buddenbrook se coagulează și o filiație livrescă.
Fracturarea prezentului fiecăruia dintre eroi culminează cu o invadare a percepției și a timpului în care
trăiește celălalt: „Nu-mi mai aduc aminte foarte bine
detaliile, dar eram un editor ceva mai tânăr decât sunt
acum – între noi fie vorba, n-aș zice nu – și trăiam
cândva, în viitor, într-o lume din care n-am înțeles
mare lucru, dar așa este în vise... Ceea ce este curios,
să vezi și tu, e că nici acolo nu scăpasem de manuscrise și tocmai primisem cadou – ce ciudat! – romanul lui Thomas Mann, pe care deja l-am primit deja”
(p. 136).
Cosmin Leucuța rescrie magistral povestea lui
Ion Creangă în Capra cu patru iezi, o proză excelent
scrisă, care îmbogățește nucleul narativ clasic cu un
prequel și totodată cu un sequel, adaptate unui background contemporan. În universul ficțional creat de
autorul Laptelui negru al mamei, o lupoaică desprinsă din povești își caută consolarea într-un bar, bând
whisky. Confesiunea pe care i-o face colecționarului
de povești aruncă o lumină sumbră asupra poveștii
celebre și îi conferă profunzime prin dimensiunea
traumei, a adulterului, infanticidului și a cruzimii
excesive. Întreaga piesă narativă este colorată de
unde discrete de ironie la adresa noii direcții a political correctness-ului, finalul augumentând insolitul
forțării legilor realității concrete asupra lumii
ficțiunii: „Iezii au rămas cu traume pe care ani grei de
terapie n-or să le șteargă, iar capra e la pușcărie. […]
Ar fi fost legitimă apărare dacă îl lovea cu parul în
cap sau ceva de genul ăsta. Dar nu numai că l-a ucis,
dar a și făcut-o într-un mod extrem de violent. Faza
cu legitima apărarea nu stă în picioare. O să facă niște
ani de pușcărie, iar iezii ei cei mici or să ajungă pe
mâna statului” (pp. 158-159).
Doina Ruști conturează în Herr portretul unui
scriitor erudit, enigmatic și solitar totodată, care preschimbă oamenii pe care îi privește în alte vietăți ale
naturii, în păsări sau insecte. El exercită o fascinație
extraordinară asupra unor copii care îi ajung, în mod
inevitabil, victime prin insistența de a-i afla secretele.
Proza lui Tudor Ganea, Săritorul, descrie tentarea
granițelor pericolului, iar Allex Trușcă ipostaziază în
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Cad oameni și Judecata de apoi îngemănarea dintre
moarte și viață și condiționările reciproce dintre acestea, prinse în scenarii narative alerte, impresionante și
suprinzătoare. Valurile de sinucideri succesive cărora
le cad pradă și părinții lui Tiberiu, nu înainte de a-i
pregăti mâncare pentru câteva zile și de a-i scrie un
bilețel în care îl îndeamnă să își facă temele, și examenul care se transformă în tribunal egiptean prezidat de Anubis și Amuth declanșează intrigi bine articulate, care progresează imprevizibil și captivant.
În Umbra dracului și Întunericul cobora încet și
sinistru, Mihail Victus investighează monstruosul de
origine umană, manevrând subiectul cu rafinament
eseistic și inventivitate narativă. Remarcabilul caracter reflexiv este închis în fraze percutante, desăvârșite
stilistic și învăluite în reflexele incandescente ale
dostoievskianismului: „Degetul mi-e îndreptat în
direcția tuturor bărbaților, femeilor și copiilor născuși
sau nenăscuți, fabricații ale unei societăți unde
neobișnuitul înseamnă excludere și damnare.
Omenirea s-a confruntat dintotdeauna cu monștri.
Aceștia au fost prilej de batjocură și umilințe, exponate ale necuratului, dovezi ale nelegiuirii și păcatului” (p. 246). Proza istorică semnată de Octavian
Soviany, Povestea contesei Haremburga valorifică
savoarea erudiției eclectice a autorului și zugrăvește
o istorisire pasionantă, plasată în perioada medievală
și pigmentată de pasiune, adulter, crimă, credință și
redempțiune. Iulia Pană și Radu Găvan elaborează
două piese narative ce speculează forța disoluției psihologice și a fragmentarității existenței. Atât
Melchior, cât și Ezria, scrutează încrucișări halucinante de destine, evenimente tulburătoare și căutarea
siguranței psihologice.
Antologia treisprezece și-a adjudecat în mod
incontestabil un rol normativ în viața noastră literară
și fixează exigențele estetice pe care va trebui să le
întrunească fiecare autor de proză fantastică românească. Reflexivitatea artistică desăvârșită, percepția
stilizată până la rafinament și diversitatea tematică
prefațează insurgența unui orizont hiperreal înrudit
cu umanul, conciliind intruziunea privirii realiste cu
aristocrația vizionară dobândită de genul prozei fantastice.

CONVORBIRI LITERARE

Adrian G. ROMILA
Irina și Horia sunt doi frați care se maturizează evoluând separat, deși în copilărie fuseseră foarte apropiați.
Lucrul e favorizat, între altele, și de diferența foarte mică de
vârstă dintre ei. Din vagi motive, Irina a renunțat la un job
bănos în București, pentru mult mai puțin profitabila slujbă
de asistent social, care-i impune o perioadă să ajute un
muzician nonagenar în treburile casnice. Horia, după o scurtă carieră de boxer profesionist și ceva ani de studenție,
predă istorie și sport la un liceu din Giurgiu. Uniți puternic
de un nefericit eveniment din adolescență, ambii s-au rupt
brutal de părinți, organizându-și viața de adulți într-o fermă
opoziție cu valorile impuse autoritar de un tată habotnic,
practicant al unei ortodoxii rigide, și o mamă fără contur,
dizolvată de violența refulată a soțului. Irina locuiește acum
într-un apartament cu iubita ei, iar Horia stă singur, închis
într-o existență pe cât de misterioasă și de liberă, pe-atât de
conformă cu propriul său cod moral. Pe neașteptate, Horia e
acuzat de hărțuire sexuală de una dintre elevele lui, cazul e
amplificat de presă și de opinia publică și de aici toată viața
lui începe s-o ia la vale imprevizibil. Irina face un scop
suprem din a-și ajuta fratele să treacă peste situație și mai
ales din a-i dovedi oficial nevinovăția, chiar dacă acest lucru
aduce cu el acțiuni la limita legalității și a rezonabilului.
Abia cu Horia impulsurile ei filantropice sunt cu adevărat
testate, la fel ca și raporturile cu partenera ei de viață.
Acesta e plot-ul din Toate păcatele noastre, romanul lui
Mihail Victus (editura Litera, București, 2021), o remarcabilă investigație narativă asupra răului gratuit și a traumelor
lăsate de acesta. Consecințele lor sunt multiple, și-n planul
evoluțiilor personale, și-n cel al relațiilor interumane, mai
ales când nu știi ce combinație fatală de factori a dus la un
anume gest, la un anume comportament, la o anume decizie.
Puse sub rezonanța sobră a unor sentințe biblice cu un parcurs special, capitolele romanului desfășoară o proză deopotrivă introspectivă și realistă, psihanalitică și cronologic faptică. În jurul revederii îndelung așteptate a celor doi frați și
a cazului cu potențial penal se aglutinează fragmentar
instantanee din copilăria și tinerețea lor recentă, din interiorul fostei lor familii și a actualului lor statut, din întâmplările cotidiene și discuțiile dintre varii personaje. Toate alcătuiesc o substanță epică amestecată, ordonată sinuos de perspectiva singulară a Irinei, desemnată ca narator principal și
veritabil investigator autobiografic. Dincolo de latura afectivă a problemei, de cea memoriei comune și de cea pur juridică, depoziția Irinei confirmă că numai o iubire la fel de

gratuită precum răul care se tot perpetuează poate scoate
situația la liman: „Gestul de a întinde mâna și a-mi salva fratele venea după o atât de lungă așteptare, încât orice altceva
s-a pierdut undeva în decor. Nici măcar nu existase un strigăt de ajutor, dar știam că Horia nu l-ar fi cerut oricum, indiferent dacă faptul că se zbătea să rămână la suprafață nu era
doar o figură de stil exagerată a situației în care se găsea”.
Ambiguitatea tuturor celor trecute, prezente și viitoare
plutește ca un spectru generator de alte și alte „păcate”.
Muțenia și retractilitatea structurală care-l caracterizaseră
dintotdeauna pe Horia, la un loc cu discreția și empatia
surorii sale vin să aducă noi și numeroase imponderabile.
Între ele intră și aceea ca tânărul gata mereu să se rateze și
să-și apere onoarea cu pumnii chiar să fie vinovat. Până la
urmă, care anume dintre „păcatele” neexorcizate la timp ar
fi putut duce la ceea ce se întâmplase (dacă, într-adevăr, se
întâmplase ceva)? Relația cvasi-erotică dintre ei, în copilărie, apoi atitudinea maternă pe care ea o cultiva cu o enervantă obstinație? Autoritatea absurdă, castratoare și suspicioasă a tatălui, când încă trăiau în casa părintească?
Evenimentul marcant care-i unise definitiv, cândva? Lipsa
de consistență a Dumnezeului căruia fuseseră obligați să se
închine de la cea mai fragedă vârstă? Faptul că, până la un
punct, nimeni nu-i ascultase, că nimeni nu-i crezuse, că
nimănui nu-i păsase de ceea ce voiseră sau gândiseră ei?
Homosexualitatea asumată a unuia, solitudinea și erotismul
vagant al celuilalt? Un gen obscur de gelozie între ei? Și
cum s-ar putea explica, de pildă, reacția bruscă de respingere a pacientului Irinei, când păreau să fi devenit destul de
apropiați? Ce e fraternitatea, până la urmă, un fel de prietenie, o sinecură afectivă, o dependență alunecoasă, o nebuloasă a inconștientului, un colac de salvare?
Surprinzătoarele rezolvări din final nu răspund la toate
întrebările și nu închid povestea. Schița timidă de dans –
scena cu care se încheie romanul – nu-i altceva decât expresia unei bucurii și deopotrivă apogeul unui efort căruia nu i
se poate întrezări rezultatul. Epuizarea Irinei în încercarea
de a-și salva fratele a căpătat doar pasager un sfârșit. Din
urmă pot veni alte evenimente inexplicabile, care să-și ceară
confesiunea. Deocamdată Irina doar a închis o ușă pe care
au deschis-o aiurea oameni cu intenții obscure.
Mozaicat în tehnică și captivant în problematică, romanul cu titlu negruzzian al lui Mihail Victus semnalează o
realizare originală în câmpul prozastic autohton. Dacă e o
întâmplare sau marchează un stil, se va vedea mai încolo.
ACTUALITATEA LITERARÃ
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L I T E R A T U R A

A Z I

Ioan LASCU

ROZA VÂNTURILOR

O chestiune istorică încă neclară pentru multă
vreme și pentru multă lume este cea legată de
Transnistria. De fapt ce legătură are ea cu istoria
României și a Basarabiei, astăzi Republica
Moldova? Începând din vara lui 1941, imediat
după invadarea Uniunii Sovietice de către
Germania nazistă și aliații ei, problema
Transnistriei a intrat în sfera de interese a
României. Acest teritoriu întins între Nistru și
Bug a revenit în sarcina administrativă a statului
român, cu consensul Germaniei, ca o compensare
a pierderii Ardealului de Nord, dat Ungariei horthyste prin Diktatul de la Viena (30 august 1940).
În urma invaziei (22 iunie 1941) au fost reocupate teritoriile Basarabiei și Bucovinei de Nord,
răpite de URSS în urma ultimatumurilor de la 26
și 28 iunie 1940, astfel că Transnistria a fost alipită acestor teritorii. Îmbătate de victoriile militare rapide din a doua jumătate a anului 1941,
România și Germania au crezut în alipirea definitivă a
teritoriului transnistrean. Guvernul de la București a
trecut la administrarea efectivă prin elaborarea unor
programe de „civilizare”, „românizare”, modernizare
etc. iar Gheorghe Alexianu a fost numit guvernator
general în ziua de 19 august 1941. Provincia transnistreană a fost împărțită în județe, iar centrele culturale,
poltice și adminstrative au fost orașele Odesa și
Tiraspol, în jurul cărora se aflau și cele două zone teritoriale principale. Pentru înfăptuirea programelor din
România au fost aduși specialiști în economie,
administrație, sociologie, profesori de toate specializările și preoți ortodocși. Învățământul și bisericile au
renăscut atât cât era cu putință în vremuri de război. Se
preda și se oficia în limbile română, ucraineană și rusă.
Ceea ce s-a dovedit a fi pe parcurs un poiect fantezist a
fost românizarea provinciei, unde populația ucraineană
era majoritară: peste 70%, în timp ce românii abia dacă
se apropiau de 9%., restul reprezentând alte
naționalități, între care evrei și ruși. Românizarea
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Transnistriei, despre care vom referi detaliat un pic mai
încolo, era preconizată a se desfășura prin dislocări de
populație neromână și prin colonizarea cu români aduși
din alte părți: Basarabia, Bucovina, refugiați din
Ardealul ocupat, dar și din Crimeea, Caucaz și chiar
Kazahstan. Demersurile, deosebit de dificile, au eșuat
pe parcurs până la prăbușirea totală odată cu reocuparea
Transnistriei de către Armata Roșie în vara anului 1944.
La fel s-au petrecut lucrurile și cu misionarismul ortodox prin care se urmărea restaurarea credinței ruinate
de politica bolșevică. În plan educațional și religios
profesorii și preoții aveau de luptat și cu o parte a tineretului deja îndoctrinat de peste două decenii de propagandă sovietică. Pe scurt, nu au existat resurse și forțe
suficiente, iar timpul nu a mai avut răbdare.
O carte de puțin timp publicată la Editura
Humanitas tratează cu competență și cu lux de amănunte subiectul: Imperiul-satelit. Guvernarea românească
în Transnistria, 1941-1944 de Vladimir Solonari.
Traducerea din engleză este semnată de Andrei
Pogăciaș. Am aflat că autorul este istoric născut la
Chișinău (1959), actualmente rezident în America. A
fost și deputat în parlamentul moldovean, apoi bursier
la Woodrow Wilson Center. În zilele noastre este profesor de istorie la departamentul de profil al University of
Central Florida. A publicat în limbile engleză și română
lucrarea Purifying the Nation: Population Exchange
and Ethnic Cleansing în Nazi Allied Romania (2009),
tradusă cu titlul puțin schimbat: Dislocări forțate de
populație și epurări etnice în România lui Ion
Antonescu, 1940-1944 (2015).
S-a emis opinia că guvernarea Transnistriei de către
România lui Ion Antonescu a fost o experiență traumatizantă. Editorii recomandă Imperiul-satelit drept „o
investigație aprofundată a istoriei politice și sociale a
zonei din Ucraina sud-vestică aflate sub ocupație românească în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
Transnistria a fost singurul teritoriu sovietic ocupat
administrat de o altă putere decât Germania nazistă, o
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recompensă pentru participarea României la
Operațiunea Barbarossa”. Ca atare, cercetarea lui
Vladimir Solonari, caracterizată prin acribie, acuratețe
și scupulozitate, este direcționată spre trei aspecte de
fond: Cucerirea și administrarea Transnistriei (partea
I), Transformarea și exploatarea Transnistriei (partea a
II-a) și Reacția față de ocupația românească (partea a
III-a). Pe noi ne interesează cu deosebire capitolele
Definirea obiectivelor și atingerea limitelor ocupației și
Configurarea administrației Transnistriei din prima
parte, „Românizarea” Transnistriei și „Civilizarea”
Transnistriei din partea secundă. Desigur că o atenție
aparte trebuie acordată dislocărilor, deportărilor și
exterminării unor grupuri etnice, în special evreii și rromii. „Solonari reconstituie felul în care administratorii
români au încercat, în moduri contradictorii și incoerente, să «românizeze» și să «civilizeze» Transnistria,
în același timp aruncându-i acolo pe cei 150.000 de
evrei și 25.000 de romi deportați dintr-o Românie purificată rasial”. Purificarea rasială era o componentă de
bază a politicii naziste, care preconiza dezvoltarea,
extinderea și dominația absolută a rasei ariene. Autorul
îl menționează undeva, prin vocea oamenilor lui
Antonescu, pe Oswald Spengler care, în volumul II din
Declinul Occidentului se referă la rase pe care le asimilează deliberat cu grupurile etnice. Nu puterm vorbi de
o rasă franceză sau de una olandeză, fiindcă aici e vorba
de națiuni, iar națiunile sunt un „aliaj” de grupuri etnice
și, după O. Spengler, există rasa bretonă, rasa friziană
ș.a.
Consider că, în primul rând, trebuie să aflăm cum
au gândit naționaliștii români românizarea
Transnistriei. Ca și germanizarea anumitor regiuni
cucerite de Wehrmacht, românizarea acestei provincii a
fost crezută posibilă dar finalmente s-a dovedit a fi un
proiect irealizabil. Planul se rezema mai întâi pe prezumtiva victorie finală a Germaniei asupra țărilor cucerite sau invadate – cum era și cazul Rusiei Sovietice.
Victoria nu a mai fost însă obținută – blitzkrieg-ul a luat
sfîrșit în decembrie 1941 prin marea contraofesivă
sovietică din fața Moscovei. Acolo s-a pierdut războiul,
de acolo a început declinul. În fond războiul a avut
neprevăzutul, tragismul și măreția lui – splendoarea lui
întunecată, vai!, așa cum am mai spus altcândva! Și
măreția negativă ar fi învins, de oriunde ar fi venit. Însă
consecințele ar fi fost altele, la fel de grave, dar nu au
fost cum s-a preconizat. Au fost într-un alt fel, după un
mare paradox – au biruit cei în contra cărora se pornise
cruciada – o cruciadă împotriva comunismului. La
prima vedere unul din paradoxurile istoriei, dar, de fapt,
o consecință logică și legică survenită în urma unor
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condiții și determinări concrete de care nu discutăm
aici. Să ne întoarcem însă și să vedem cum au delimitat
cuceritorii Transnistria și cum s-au gândit guvernanții
lui Ion Antonescu să o românizeze.
Transnistria nu fusese niciodată unitate teritorialadministrativă înainte de 1941. Pentru români, în primul rând pentru cei din conducerea țării, numele regiunii „avea o conotație pe jumătate mistică”, ne spune
Vladimir Solonari, pur și simplu din motivul că „acolo
locuiau frați «etnici» români”. În politicile naziste și
fasciste dinainte și din timpul celei de a doua
conflagrații mondiale etnicitatea deținea un rol esențial.
Dintr-o Europă a națiunilor fasciștii (unguri, români,
italieni) și naziștii lui Hitler urmăreau să instaureze o
lume a etniilor care ar fi devenit popoare și noi națiuni
prin purificarea de elemente alogene, de așa-numitele
naționalități conlocuitoare de care s-a vorbit (și) în regimurile comuniste postbelice. La început, Antonescu și
cei din jurul lui au preconizat ca Transnistria ocupată să
fie anexată teritoriilor românești, urmând ca provincia
să fie curățată de străini „etnici” și repopulată cu „etnici
români”. Această politică era mereu pusă în balanță cu
Transilvania de Nord de teamă ca ungurii, alături de
care luptau românii în est, să nu procedeze la fel: purificarea etnică a teritoriilor românești ocupate de ei, trimiterea etnicilor români în Transnistria etc. Până la
urmă aceste temeri nu s-au adeverit, dar în țară opoziția
național-țărănistă era vigilentă și-l avertiza mereu pe
Ion Antonescu în legătură cu riscurile înaintării armatei
române în adâncimea teritoriului sovietic, alături de
germani și de unguri. Însă problema anexării se punea
și altfel, prin prisma guvernului român presărat cu
naționaliști:
„Dacă România nu anexa Transnistria, cel puțin nu
imediat, care erau atunci scopurile ocupației sale? În
fond, ocupația a fost costisitoare și periculoasă.
Ungurii, care luptau cot la cot cu germanii și românii,
nu și-au creat propria zonă în teritoriul sovietic. Nici
italienii, a căror contribuție în războiul din est a fost cel
puțin la fel de importantă ca a românilor” (Solonari,
Imperiul-satelit..., p. 47). Explicațiile lui Mihai
Antonescu, vicepreședinte al guvernului, nu au întârziat
prea mult (august 1942), dar s-au dovedit „incoerente”
și contradictorii: „Întâi a luat în discuție folosirea acestei regiuni drept pion sui-generis în viitoarele negocieri
în legătură cu pacea care va urma înfrângerii Uniunii
Sovietice. Controlul românesc asupra Transnistriei va
ajuta să convingă Moscova să returneze rezervele de
aur evacuate în Imperiul Rus în 1916, pe care guvernul
bolșevic refuza să le înapoieze, dar și să achite daunele
produse de ocupația sovietică a Basarabiei și a
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Bucovinei de Nord în 1940-1941. Putea de asemenea
obține o protecție mai bună pentru toți etnicii români
care locuiau la est de râul Nistru” (op. cit., pp. 47-48).
Argumente clare dar nerealiste, riscate de-a dreptul,
având în vedere evoluția ulterioară a confruntării: agresorii Rusiei Sovietice sperau în obținerea victoriei și
încheierea avantajoasă a unei păci cu învinșii, așa cum
se întâmplase în cazul Franței. Deșarte așteptări! În
continuare, Mihai Antonescu s-a dedat la amenințări la
adresa slavilor: „Interesele românești superioare din est
[…] constau în prevenirea formării unui nou stat puternic rusesc, sau, și mai rău, a unui stat ucrainean. Ori
rusesc, ori ucrainean, acest stat ar fi fost exapansionist,
din moment ce expansiunea era o trăsătură a firii slave.
Un astfel de stat ar fi avut în mod instinctiv ca scop să
se reunească cu slavii din Balcani.” Războiul purtat de
Germania era socotit legitim fiind dus„ pentru conservarea Europei” fiindcă „dincolo de lupta naționalităților
și a statelor, a început lupta raselor preconizată de
[Oswald] Spengler”. Drept urmare, măsurile ce se
impuneau trebuiau îndreptate spe „a sparge unitatea
rasei slave”, a „distruge lumea slavă […], a reduce
puterea și potențialul biologic al rasei slave, acel
potențial biologic care, plin de venin primitiv etc...” (p.
48). În țară mai multe personalități s-au grăbit să simpatizeze cu astfel de opinii, între ele filosoful Ion
Petrovici, membru al guvernului Ion Antonescu, care va
fi condamnat după război de justiția comunistă.
Discursul lui elogios în favoarea filosofului german
Johann Friedrich Herbert „a fost transformat într-o
demonstrație servilă a loialității față de regim și succesele sale militare” (p. 49). Tot Ion Petrovici, ministru al
culturii naționale și al cultelor, a cerut, alături de alți
miniștri, „o declarație imediată de anexare”. În sprijinul
lui Ion Petrovici a venit și Mircea Vulcănescu, secretar
de stat la Ministerul Finanțelor, „sugerând că țara ar
putea prezenta această politică drept împlinirea «misiunii sale civilizatoare»”. Și Mircea Vulcănescu, strălucit
finanțist și sociolog, a fost condamnat după 1945 și a
murit în penitenciarul de la Aiud în 1948.
În viziunea lui Ion Antonescu întâiul scop „a fost să
creeze o astfel administrație eficientă și de viitor, capabilă să obțină rezultate spectaculoase în toate sferele”
astfel încât lumea „să vadă că România era demnă de a
fi ridicată la un nivel mai înalt în ierarhia statelor europene” (p. 52). În cele din urmă, în afara politicii de
românizare, a prevalat politica de exploatare economică
a Trasnistriei, de ale cărei resurse România aflată în război avea neapărată nevoie.
În capitolul referitor la „Românizarea”
Transnistriei Vladimir Solonari este de părere că
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dominația românească în regiune „a fost ghidată de
două filozofii [...] pe care le-am numit naționalistă și
orientalistă.” Și mai departe, conform cu opiniile lui
Ernest Gellner1, „...pentru a asigura dominația
României asupra Transnistriei, aceasta trebuia să fie
făcută românească din punct de vedere etnic. Pentru
atingerea acestui scop, populația majoritară slavă trebuia românizată sau expulzată” (p. 137). Era însă un scop
care necesita o durată mai mare, având în vedere că provincia încă „rămânea străină din punct de vedere cultural”. În această situație „imaginarul orientalist a apărut
ca fiind o cale mai relevantă de a conduce provincia”.
(Idem). Existau diferențe în sensul că „Mentalitatea
guvernării orientaliste, spre deosebire de varianta
naționalistă, nu necesita purificarea, asimilarea și eventualul amestec al populației transnistrene în masa românilor. Din contră, postula și tindea să mențină prăpastia
dintre conducătorii presupus superiori și supușii lor
inferiori” (p. 138). Intențiile regimului antonescian,
crede Solonari, „ar putea fi mai bine înțelese în cadrul
naționalismului etnic”. Astfel o Transnistrie ce ar fi fost
forțată să devină „românească” trebuia golită „de toți
etnicii ne-români” și repopulată cu „etnici români din
țara care, chipurile, nu avea destul pământ ca să-și
susțină cetățenii” (pp. 138-139). Pentru aceasta evreii și
rromii, „etnii fără state, [...] trebuiau deportați în
regiuni vag identificate (dincolo de Munții Ural)” (p.
139). Însă purificarea etnică a început cu Basarabia și
Bucovina, în urma lichidării evreilor „prin asasinate în
masă și deportări violente la începutul războiului [...].
Expulzați inițial în Transnistria, evreii trebuiau
deportați și mai departe, spre est. Dar din cauza
acțiunilor militare continue de pe Frontul de Est – mult
dincolo de așteptările inițiale – cei deportați, la fel ca
evreii și romii din partea locului, au fost internați și
ținuți în lagăre de concentrare transnistrene”. (Ibidem).
Ulterior, deoarece deținerea în lagăre de concentrare
ridica mari probleme, dintre cei 150.000 de evrei
internați cel puțin 45.000 au fost masacrați în lagărul de
la Bogdanovca. În procesele postbelice din România,
începând din 1945, au fost menționate crimele de la
Bogdanovca, Dumanovca și Vapniarka. Guvernarea
antonesciană a Transnistriei a suscitat probleme care au
incriminat un regim dictatorial criminal. Investigațiile
continuă.
Notă:
1. Ernest Gellner (1925-1995) a fost un filosof
naționalist și antropolog social britanico-ceh care a combătut prin gândirea sa sistemele de gândire închise: comunism, psihanaliză, piață liberă.
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Cristina SCARLAT

CUVINTE FĂRĂ CUVINTE
Carnea poetului, apa poetului, aerul poetului, pâinea poetului sunt cuvintele. Demiurg al propriului univers, pe care-l suflă pe hârtie în cristale și sonuri în
acord cu dinlăuntrul său, oglindind lumea, poate deveni
furibund, muribund, agonic, distopic, dacă apele
realității în care se oglindește – și nu, nu narcisic! ci –
în acord cu el însuși, cu eul dezbrăcat de orice cămașă
străină, preluând din zgura, din mâlurile, din zațul lumii
pe care o filtrează cu organele subtile ale sufletului, altfel decât muritorii de rând. Atins de muze, demiurgulpoet poate fi lovit asemenea păsării, asemenea îngerului, asemenea frunzei, de vântul lumii, de mușcătura
umbrei, de petala întunericului, de cortina ploii, de furtuna care scoate miezul din normalitatea cuvintelor și o
varsă în contururi noi. Lovindu-i-se carnea, bâhlindu-ise apa, mucezindu-i-se aerul, uscându-i-se pâinea
cuvintelor, poetul, orfan, nu poate decât să încerce,
ascet de nevoie, să reinventeze sensurile, să le caute
matcă propice, să caute să toarne miez în nonsensurile
care-l răstoarnă și-i contorsionează simțurile. Propriu-i
balerin în brațele vântoaselor lumii, poetul nu poate
decât să încerce să schițeze piruete sănătoase într-o realitate diformă, care și-a pierdut normalitatea, fixându-se
distopic în mușchiul lui azi.
Marcat de distopia pe care umanitatea o filtrează cu
vârf și îndesat de peste un an, poetul Ion Hadârcă
schițează în volumul Neliniști asimetrice „o dramă a
noncomunicării într-o civilizație a comunicării”, întrun scenariu în care artistul, poetul, „par să fie victimele
de serviciu” (Ioan Holban, p. 6) ale unui ev demistificat
de valori și destructurat de repere, vărsat într-o matcă
multiformă și lăsat de izbeliștea sensurilor.
DISTOPIA PANDEMENȚEI
Deși la început a fost Cuvântul, „încetul cu încetul
omul s-a desprins de cuvânt” („Distanțări”, p. 16), s-a
reconvertit, s-a reprofilat, și-a mixat existența pe nou,
pe acum, deși noul și acumul sunt reperele unui cu totul
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alt ev decât cel al înțelesurilor originare, al sensului:
„Pomul s-a desfrunzit/ de veșmântul verzui-auriu/ până
când s-a desprins cu totul/ de tinerețea lui răcoroasă. //
pasărea s-a rupt de pe ram/ și tot mai mică mai străvezie/ s-a înșurubat în văzduh/ până când în absolut s-a
desprins/ de numele său// luându-și distanță față de
sine/ lucrurile topite în nevăzut/ au început să-și odrăslească esența/ unui cu totul alt conținut// încetul cu
încetul/ omul s-a desprins de cuvânt/ iar cuvântul de
om/ până când văduviți de rostire/ unul spre altul începură/ să mârâie/ și să se sfâșie/ care pe care” (p. 16-17).
Ruperea de normalitate, răsucirea, contorsionarea
existenței într-o ramă distopică dau tonul unor texte cu
reflexe de Munch: „Nu mai sărut nu mai respir nu sper/
s-au împlântat în mine/ răsucite/ colțare de zirconiu/
reci reptile/ de cifre oarbe/ multiplicând în lung ecou/
de urlet infernal/ de fiară urlet mut încins/ în zbor de
lilieci (…)”, căci „noua pandemență/ (…) subjugă și
îngheață tot” („Wuhandemia”, p. 18).
Într-o lume răsturnată, căutarea sensului (cuvintelor
și a toatelor) devine pandant al ființării: „Ceva mult
prea ușor preatăcut / aidoma ninsorii plutea / împrejurul
cuvintelor/ dezbrăcate de sens / și menite să cerșească
orfane/ sunet nou între cer și pământ (…)” („Înființări”,
p. 25).
NOUL CU ZIMȚI
Agresarea, răsturnarea, dizolvarea, mușcătura cu
zimți sunt numitorul comun, firul director al unui eu
hăituit de o realitate ca o irealitate, de un mix de nonsensuri în care sensul pare să se întoarcă la rădăcini
căutându-și propriul sens: „ziua ca un zimț/ perfect călcând pe zimțuri/ mișcă golul:/ (…) diferența naște
simțuri/ simțul naște sentimente/(…) principiile nasc
hotare/ hotarele nasc himere/ himerele îl nasc pe
homer/ homer naște mituri/ miturile nasc întuneric/
întuneric întuneric/ cât mai orbitor/(…) ca un șarpe
Uroborus înghițit/ de propriul său mit (…)” („Ziua ca
un zimț”, p. 33).
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Necinele, niciundele, nenumitul, borne de ev nou,
nelumesc în sensul lumescului, așa cum era reperat
până nu de mult, pun stăpânire pe un nou cu zimți, cu
definiție ambiguă: „O rafală de vânt/ o idee de glonț/
brusc sparge geamul/ și tu tresari/ întrebându-te/ cine a
fost?// plutește prin aerul dens/ ceva diform/ și fără perspectivă/ care face furnicil/ să se întoarcă din drum/ și
câinele din curte/ din senin/ să prindă a urla// (…) te
întrebi uluit/ dacă neliniștea/ este simetrică
vântului//sau vântul sau altcineva/ simetric neliniștii/ se
cuibărește adânc/ în cotloanele clipei” („Neliniștea asimetrică”, p. 72-73). Simțurile, percepția, totul pare
inversul totului, răsturnat. Cuvintele nu mai îmbracă
sens cunoscut, ci par o carapace goală, locuită de o entitate străină, fără nume. Botez al clipei cu armură necunoscută. Cu pelerină de stele necunoscute, fluturată de
adieri fără nume.
HĂITAȘI. UPDATE
Hăitași nevăzuți distorsionează simțurile, agresează
nevăzut, înrămează în negativ, decapat, mersul lumii,
filtrând, astfel, anapoda, mersul firesc al acesteia:
„Răsună-n noapte…/ Clopot nu-i…/ Doar limba lunii-/
Treaza lui// Developează-n negativ/ Fețele-abisului
nociv//Și uși deschide-n mii de-oglinzi/ Pentru ieșirile
din minți…” („Miezul nopții, limba lunii”, p. 43).
Soarele, și el, e „nud, de Bobotează”, căci „Cineva-mi
flutură/ pe dinafara vieții/ câte o zi rătăcită/ dintr-o
limbă de moarte // (…) cineva scutură/ plapuma cerului/ de puf îngeresc/ peste-un ciot de salcâm/ retezat/(…
)” („Soare nud, de Bobotează”, p. 44). Hârjoana cuvintelor îmbracă un plâns. Of-ul, cândva, cumva, al doinei.
Neliniștile poetului sunt asimetrice, fiindcă ele nu mai
cadrează cu timpul, cu timpurile, cu pandemența.
NOUA GENEZĂ
Forțat de noua dez-ordine, orwelliană, poetul
cântărește variantele de revenire la normalitate, la sens,
și conchide: „Rugați-vă în glas/ și-n lipsa lui/ pe limba
păsărilor albe/ cât timp ceva în piept se zbate –/ rugațivă în gândul meu// rugați-vă fără să vreți/ fără să știți
vreo rugăciune / uitând cuvintele anume –/ rugați-vă în
gândul meu (…)” („Rugați-vă în gândul meu”, p. 76).
Dincolo de imaginile care descriu un univers orwellian, rămâne „speranța noii Geneze, a reluării vieții cu
suma intactă a virtualităților sale, de la laptele matern la
basmele primei copilării desemnându-se însăși Calea
ființei.” (Ioan Holban, p. 10). „Balada mânzocului hrănit cu foc” este una din invocările copilăriei prin care
poetul reclamă normalitatea unei vârste care pare să nu
mai cadreze cu dimensiunile veacului, cu contorsionă-
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rile lui: „Un mânzoc hrănit cu foc/ și un iepure șchio /
înhămați la carul/ de dovleac așteaptă/ glasul tălpii/
piciului chilug/ să înceapă noua lui/ robinzonadă:// maică-buburuză, încotro?// (…) totdeauna/ mai rămâne-o Cale/ totdeauna/ mai rămâne-un cer/ răsărind/ ca
dintr-un fund de mare:/ calea-spre-întoarcereaacasă//Calea Laptelui Matern…” (p. 119-121).
POETUL DE SERVICIU LA RĂSCRUCE DE
SENSURI
În textele din cele trei grupaje care structurează
volumul – I. Distanțări, ninsori,înființări, II. Tra-umanul, III. Vita (coro)nova poetul încearcă să ordoneze
dezordinea, să ființeze din nou cu sens firescul. Titlurile
însele sunt texte-rezumat, care ordonează universul de
sensuri care validează volumul: „Wuhandemia”,
„Diferențele totului”, „O idee de gând”, „Cicatricea din
umbră”, „Ulyssemne(I), (II)”, „Iar n-am iarnă”, „În
schimbarea vitezelor vieții”, „Neliniștea simetrică”,
„Rugați-vă în gândul meu”- secțiunea I, „Ușa-reaua
raiului”, „Poemul iluzoriu”, „Omul revoltat în sine”,
„Lactomobilul”, „Transhumanța ursului brun”, „Balada
mânzocului hrănit cu foc”, „Totdeauna ceva mai rămâne”, „Breakimg news”, „Firul alb prin urechile acului”,
„Preatârziul timpuriu”, „Doamne Iisuse de urgență
Hristoase”, „Nicăieri e peste tot” – al doilea grupaj;
„Protosonetul”, „Sonetul melcului mereu acasă”,
„Sonetul mâinilor spălate”, „Sonetul scris direct pe
mască”, „Războiul mondial cu mine însumi (I), (II)”,
„Puncte-n derivă”, „Podul fără flori”, „Sonetul albului
impur”, „Sonet secetos”, „Toaca vestește” – a treia
secțiune.
În toate timpurile de impas și de impact, artistul a
fost barometrul vremii și al vremurilor. Ființa lui a
reperat subtil, în alte tonuri, grade și nivele, pulsul și
voalurile realității, a mixat în alt creuzet normalitatea,
demistificându-i derapajele cu alt diapazon. Ca toate
vremurile de cumpănă, și ultima perioadă pe care o parcurgem, la scară mondială, denumită de poetul Ion
Hadârcă pandemență, își are oglinditorii ei. În tonuri și
nuanțe care de care mai colorate, încercând să surprindă
cât mai veridic, artistic, noua ordine a dezordinii (sic!).
Cât despre poetul Ion Hadârcă, Ioan Holban conchide că „e asemenea Prutului: când năvalnic-vijelios,
când leneș-somnoros, năzuind demult să-și unească
malurile, pe ascuns, cu un pod de cărți.” (p. 11).
Subscriem.
Ion Hadârcă, Neliniști asimetrice, Cuvânt însoțitor de
Ioan Holban, Editura Junimea, Iași, 2021.
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Mihai BOTEZ
În linii generale, o antologie este o colecție din
textele (în speță poetice sau filosofice) publicate de un
autor în perioada carierei, îndeobște încheiată, și considerate de el însuși (uneori de antologatori, în cazul
particular în care autorul ni le-a lăsat moștenire după
dispariția sa din lume) ca reprezentative și emblematice pentru personalitatea sa creatoare. Volumul antologic recent editat și îngrijit de însuși poetul Nicolae
Sava, nemțean de origine însă depășind ca personalitate artistică, așa cum au consemnat majoritar exegeții
poeziei sale, granițele geografice ale obârșiilor poetului, poartă numele ultimului său ciclu poetic compus
în suita volumelor anterioare, însă publicat în
deschiderea volumului, Umbra mea suficientă, (Iași,
Editura Junimea, 2021). Fiind un creator încă viguros,
cu siguranță că nu acest volum cu însumare vectorială
va fi „cântecul său de lebădă”, căci faptul de a fi biologic septuagenar nu condiționează nicicum vreo
senectute poetică. Gândul acesta mi-a amintit o
secvență dintr-un film mai vechi, făcut după o piesă
de Tennessee Williams, Noaptea iguanei (cu Richard
Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr, regizor John
Houston). Este un pasaj episodic, în care apare un ins
nonagenar, decanul de vârstă al poeților dintr-o
stațiune balneară; acesta nu putea să-și afle liniștea
pentru că în îndelungata lui carieră nu reușise a scrie
acel poem de suflet care să-i aducă eliberarea de
cătușele vieții, însă după noaptea în care își împlinește
acest vis moare senin, cu sentimentul datoriei împlinite... Scrieri de acest gen, care să ne aducă în
conștiință sentimentul că ne-am împlinit menirea unei
existențe personale, indiferent în ce domeniu de activitate, se dovedesc de o utilitate dincolo de substanța
lor intrinsecă. Iată un posibil răspuns la întrebarea
descumpănitoare a lui Hölderlin: Wozu Dichter in
Dürftiger Zeit? La ce bun poeții în vreme de
restriște?...
Despre primul volum al lui Nicolae Sava, publicat
în 1984, Fericit precum mirele, am scris atunci o
scurtă cronică, publicată în revista băcăuană Ateneu,
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reluată mai târziu în volumul Carte diem. Semnalam
acolo „cartea nu a unui autor euforic, jubilând în aventura nupțială a poesisului, ci mai curând aceea a unui
reflexiv melancolic, înfiorat de trăirea într-un anotimp
al frumuseții vârstei, dar și sensibilizat până la gravitate de problematica lumii contemporane, ale cărei
realități acute le învederează ca un poeta civis.
Simplitatea neostentativă a dicțiunii lirice și sfioșenia
nativă îi cenzurează orice retorism juvenil sau intrepiditate gestuală... Nespectaculoase ca arhitectură,
însă de substanță autentică, fragmentele cu titluri
sfioase, amintind de cele ale lui Francis Jammes, ori
ca prenumele țărănești, propun pelerinaje prin locuri
de elecțiune (Poem la Soveja, Amiază la Focșani),
confesiuni sublimate în discreție, dedicate celor dragi
(Fratelui meu, Poem pentru Mina), diagnoze și
sesizări de situații pe care, sobru și fără emfază, ni le
aduce la cunoștință la modul reportericesc: „Acum
când benzina poartă ciuboțele roșii iar toxicomania
tinde să devină război mondial când undeva în
mijlocul oceanului un desperat lansează semnale
esoes pe care nu le mai interceptează nimeni din cauza
bruiajului altora cu rentabilitate mai imediată când
bomba cu neutroni are emoții iar moartea în lift și
trandafirii de plastic sunt dorințele intime ale multora... permiteți”. De veghe la treburile de suflet, poetul
ține treaz și ochiul prin care receptează lumea
dinafară, conștiința sa de cetățean al planetei și
tovarăș de societate implicat responsabil avertizează
asupra recrudescenței unor fenomene precum neonazismul, riscurile supraînarmării, noul chip al colonialismului, tarele actualei ordini economice mondiale etc... De o delicată sensibilitate sunt notațiile din
peisajele interioare, pe care poetul le recompune la
anumite momente ale zilei (așa cum Monet picta
impresionist catedrala din Rouen), chiar dacă uneori
cuvintele, ca niște vopsele prea vâscoase, nu se topesc
suficient în mixtura sintagmei... Reveriile sale fruste
se convertesc adesea în viziuni alegorice, ca în
poemul în care un pluton de soldați refuză să execute
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Melancolia (pentru delictul de a se dărui seară de
seară altcuiva, ca o femeie de stradă). Maniera în care
scrie Nicolae Sava depune mărturie că poezia nu stă
doar în forme aristocratice, ci și în trăiri de suflet și
rezonanță de conștiință. Din delicatețe de conduită,
poetul se ține la distanță de lucrurile rafinate, dar nu a
probat nimeni că poezia sălășluiește doar acolo și doar
astfel.
În deceniile ce au urmat de atunci, paleta poetică a
lui Nicolae Sava s-a îmbogățit cu câteva volume de
versuri, − nu prea multe, cum regreta cineva − propunând o efigie singulară între congeneri. Nume de
prestigiu din critica actuală au schițat, caleidoscopic,
figura acestui creator surprinzător prin modul său de a
sluji poezia sau de a se folosi de modalitățile ei de
expresie pentru relevarea atât a lumii sale interioare
cât și a comunicării cu cea din afară. O scurtă panoramare, selectivă, a aprecierilor emise poate rezuma un
profil în mișcare al poetului și al modului său de a fi
în și întru poezie. Poetul Cezar Ivănescu surprindea,
încă de la începuturile scrisului, ca debutant, al lui
Nicolae Sava, prin 1982, un diseminator sumbru și
sarcastic, dezinvolt-apocaliptic, manierist funambulesc de bună calitate, simulând supușenia și
secretând numai porniri sedițioase... monoton până la
exasperare și încântare, răbdător și robace...
regăsindu-și sub șuvoiul lustral al cuvintelor,
inocența... Am lăsat deoparte și alte dezvoltări din textul de prezentare, unul cam încărcat pentru decelarea
profilului unui lujer pe care încă se întrevede cu greu
conformația naturală a viitoarelor corole. „În sfioșenia
lui, Nicolae Sava este un poet dârz. Cele mai bune
poeme din Fericit precum mirele sunt cele reci, dure,
nemiloase, ca o sabie care lovește năprasnic. Sunt
aproape neașteptate ironia aspră și mușcătoare, sarcasmul de o mare puritate, causticitatea de leșie și vitriol... nu e ușor să cânți cu mâna în flacără sau cu un
stilet înfipt în inimă, așa cum cântă el în cele mai frumos tulburătoare momente. Își cunoaște vocația și
șansa”, susține Const. Sorescu. Criticul pune accente
prea apăsate pe termeni care ar face din poezia lui una
de sorginte rimbaldiană, de frondă, iar din poet un
timid care își ia revanșa în poezie, un aproape revoltat
plin de durități „frumoase”. La o analiză mai atentă,
parte din aceste calificări nu prea rezistă, bunăcuviința nativă a poetului nu-i îngăduie acestuia atitudini de acest tip, stridente, marcat protestatare.
Precumpănitoare se relevă a fi viziunea intens
dramatică asupra existenței. Integrarea lumii în ființa
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celui mistuit de patima cunoașterii și a mărturisirii
devine un obligatoriu act inițiatic, un act de la care
pornește o posibilă mitologie personală, una a
comunicării. – decriptează cu deplină justețe Gabriel
Rusu în ființa poetului, deși o prea acuzată „patimă a
cunoașterii” e mai greu de probat în poemele lui.
Poemele lui par a fi niște pastile servind terapeutica
replierii în fața violenței cotidianului: burlescul, servit
de ironia amară sau spumoasă, este un mod de
apărare, iar propensiunile, disponibilitățile și
proiecțiile ludice feresc ființa, creează o crustă protectoare ce compune aparenta mină relaxată, nonșalantă
a poetului. − afirmă destul de aproape de adevăr Al.
Țion, deși a vorbi de un burlesc în sensul propriu sau
de o ironie spumoasă în scrisul lui Nicolae Sava este,
iarăși, cam prea mult spus.
„Unul dintre cei mai profunzi poeți tragici pe care
îi are poezia noastră de azi” – afirmă cu dezinvoltură
de expert criticul Ioan Holban (în Literatura română
de azi: poezia – proza). Aproape identică este și
opinia lui Adrian Dinu Rachieru, universitarul
timișorean, nu știu dacă prin consultare sau prin alt
fenomen de rezonanță cu criticul de la Iași: ”Avem,
neîndoielnic, în Nicolae Sava marele poet tragic al
generației sale. Formulările sunt cel puțin
surprinzătoare, dacă nu șocante. E posibil ca omul
Nicolae Sava să fie cuprins, ca aproape orice ins
trăitor pe planetă, de acel „sentiment tragic al vieții”,
cum îl denumea Unamuno. Însă poezia sa nu mi se
pare a confirma sau a releva explicit o atare ipoteză,
venită de la autoritatea unor magiștri. Depinde și în ce
parametri situează criticii în discuție categoriile estetice de tragic, comic, manierist etc. E drept că formularea e una de efect și se bazează pe felul de a fi
melancolic, retras, puțin comunicativ al poetului, pe
care un alt literat (Emil Nicolae) îl vedea ca făcând
parte din stirpea dezabuzaților de tip bacovian.
Personal, găsesc că noțiunea de tragic este una mult
prea gravă pentru a i se atribui ca formulă definitorie
genului de poezie profesat de Nicolae Sava, în orice
caz pe cea mai cuprinzătoare arie stilistică a sa.
Tragicii greci canonici s-au aplecat asupra condiției
umane considerată de o asemenea natură întrucât se
opina că omul este total neputincios și aservit destinului nemilos și supus bunului plac al al zeităților, cel
mai adesea neprielnice creaturii umane. Nu prin
resemnare pasivă și fără reacție la relele lumii lui
reacționează Nicola Sava, dimpotrivă. Condiția sa de
poet îl ridică la rangul prometeic de semizeu. Ceea ce
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îi conferă alt statut decât de învins „de plano”. Spre
deosebire de masa imensă a muritorilor care își duc
condiția, atât socială cât și metafizică, într-un deplin
anonimat sau fără putință de a o preschimba, poetul,
grație talentului artistic, are imensul privilegiu de a o
sublima prin creație. Fiecare „exorcizare” poetică
reușită poate consemna o victorie, mai mică sau mai
mare, asupra a ceea ce îl opresează, atentând la starea
omenește râvnită a dezideratului existențial intim. Că
el nu face parte din categoria celor ce se declară
majoritar împăcați cu soarta pe care o duc, sau chiar
fericiți cu datul personal al vieții, simțim aproape la
tot pasul în scrierile sale, iar poetul declară el însuși,
neechivoc: Dar în afara trupului meu unde să plec?/
Nefericirile mele se prefac în cuvinte/ și rămân
întipărite în memorie. (Vina) Prea aplecat asupra propriei condiții de suferind, poetul se privește ca însingurat în condiție, percepându-i pe semeni ca exonerați
de ea, și ridicând către divinitate întrebări cu alură
argheziană: „Doamne, nu te întreb cu ce ți-am greșit/
de mi-ai dat numai mie (sublinierea mea, MB) povara
aceasta/ care crește cu fiecare zi? (idem). Poeziile lui
Nicolae Sava sunt majoritar niște „foi de drum” ale
existenței sale în derulare, principial urmărite pe latura ei neprielnică, așa cum un bolnav se îngrijește
majoritar de maladia sa, uitând de latura sănătoasă,
cea covârșitor majoritară a trupului său. Important
este faptul că încă de la debut și-a făcut simțită și
cunoscută prestanța de poet, dobândind premii literare
de marcă și aprecieri majoritar pozitive nu doar la
nivel local ci și național, iar mai nou fiind tradus și în
străinătate. Nu e nici pe departe cazul de a ne gândi la
el ca la un exclus ori marginalizat din punct de vedere
social, am putea spune că un parcurs ca al său este
chiar invidiabil. Că are o fire hipersensibilă, că poezia
sa îi multiplică fațetele de nefericit existențial sau
social, așa cum se autoproclamă, asta face parte din
„viața privată” sub semnul poeziei. Aici, ceea ce
contează în principal sunt reușitele poetice pe care le
consemnează în domeniul estetic în primul rând. Cât
de „bacovian” va fi fost în viața personală autorul
băcăuan care ne-a lăsat câteva volume singulare de
poezie devenită clasică, asta contează mai puțin.
Important a fost ca materializările poetice ale unor
trăiri, autentice sau imaginare, să fie convingătoare în
plan artistic și rodnice pentru a alimenta un filon literar major. La fel, cred, că va fi și în cazul lui Nicola
Sava, și al altora pe care viitorul îi va scoate în timp
cu adevărata lor valoare la lumina conștiinței publice.

Iar faptul că suferința lor omenească reiterată sisific
pe diapazonul complex al trăirilor, de care opera
depune mărturie, va fi fost chiar una reală își va găsi
împlinirea și sensul în sensibilizarea celor care îi vor
citi și recepta cu simpatie și chiar cu iubire. Pentru a
fi înțelese în spiritul mesajului lor, versurile sale se cer
recitite cu atenție și interpretate neechivoc: „Nu lăsa
în urmă nicio picătură de cerneală/ despre melancoliile tale (rușine!) și toți te vor căuta/ printre rândurile
ultimelor știri apărute” (În linie dreaptă) Poetul se
adresează sieși, cu aerul că își ordonă recuzarea, din
scris, a melancoliilor personale, ca pe un fapt de
rușine sau de dispreț, însă procedând astfel nu se
alimentează riscul de a ajunge în coada interesului
public („printre rândurile ultimelor știri”) adică a
celor nesemnificative?.. Firește, textul insinuează și
că, arborând o poezie zglobie, poți deveni mai lesne
mediatizat în planul actualităților literare. Dar și că el
își refuză atare tentații facile și neproblematice.
„singurătatea ți se strecoară în odaie pe sub ușă / ca o
nevăstuică pândindu-ți gâtlejul” (Secundă), alura de
imaginar sorescian din primul vers se complinește
magistral cu comparația de factură proprie din cel deal doilea, dând ansamblului o imagine întru totul
memorabilă. În insolitări de acest mod, în game și
tonalități diverse, stă meritul major al contribuției
poetice inconfundabile a lui Nicolae Sava, poet de
certă vocație și unicitate.
Când poezia (umbra suficientă) îți devine mireasă
iubitoare, statornică, mângâioasă, poți oare să nu te
declari fericit precum mirele?
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articolele pe care le voi scrie despre „poezia de primul raft”, adică a poeţilor consacraţi, care au primit cel mai important premiu pentru poezie care se acordă în
România. E doar o opinie a mea, în ceea ce
înseamnă această sentinţă critică, avînd în
vedere că prin filtrul pe care am încercat săl impun unor nume de mare autoritate în
evaluarea poeziei româneşti prin iniţierea la
Botoşani, imediat după 1990, a Premiului
Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, am dorit să readuc în
atenţia opiniei publice nume de mari poeţi
români, aflate într-o oarecare nepăsare, într-o primejdioasă uitare, să-i zic aşa. Şi asta nu o puteam
face decît prin provocarea unor importanţi critici
literari să intre în aceast proiect. Şi aceste nume,
evident pe lîngă altele, – dar juriul acestui premiu
nu putea fi alcătuit atunci decît din cinci critici
literari din patru mari centre culturale şi universitare ale ţării – au fost: Laurenţiu Ulici, Mircea
Martin, din Bucureşti, Al. Călinescu, din Iaşi,
Cornel Ungureanu, din Timişoara, şi Marian
Papahagi, din Cluj-Napoca. Apoi au fost, din
cauza unor situaţii inevitabile în ce-a însemnat
dispariţia fizică a unor membri ai juriului, invitaţi
în juriu şi următorii: Petru Poantă, din ClujNapoca, Florin Manolescu, de la Berlin, Daniel
Dimitriu, din Iaşi, Ion Pop, din Cluj-Napoca,
Ioan Holban din Iaşi, Al. Cistelecan, din Târgu
Mureş, Nicolae Manolescu, din Bucureşti,
Mircea A. Diaconu, din Suceava, Mircea
Mihăieş, din Timişoara, Daniel Cristea-Enache,
din Bucureşti, Răzvan Voncu, din Cluj-Napoca,
Vasile Spiridon, din Bacău, Gabriela
Gheorghişor, din Craiova. Un filtru, din cîte se

PRIMUL RAFT

Timp de douăzeci şi şase de ani am ţinut în
revista Convorbiri literare rubrica Debuturi, în
care, cum spune şi denumirea acesteia, am scris
despre cărţile debutanţilor editorial în poezie. În
numărul trecut al revistei, ultimul pe 2021, am
anunţat încetarea acestei rubrici şi am făcut o succintă sinteză a ceea ce a însemnat acest act de
întîmpinare a cărţilor poeţilor debutanţi editorial.
Nu mai e cazul să accentuez acum acest lucru, în
afara faptului că această rubrică a fost înfiinţată,
mai întîi cu o altă denumire – Pe acelaşi raft –, în
care, timp de cîţiva ani, am scris şi despre alte
cărţi decît cele ale debutanţilor. Şi, în plus, aş mai
menţiona că am început să public lunar în reputata revistă ieşeană odată cu venirea la conducerea
ei a lui Cassian Maria Spiridon, care a deschis
coloanele revistei spre o diversitate remarcabilă
şi mai ales spre actualitatea literară. Astfel, în peisajul revistelor literare din România, Convorbiri
literare a fost singura revistă din ţară care a dedicat o rubrică debutanţilor editorial. Am privit
acest lucru cu seriozitate, fiind, în cea mai bună
parte, la curent cu evoluţia debutanţilor, pe care iam urmărit de la existenţa lor în manuscrisele trimise la Concursul Naţional de Poezie „Porni
Luceafărul...”, timp de treizeci de ani, pînă la
apariţia lor în cărţile de debut, pe care le trimeteau pentru jurizarea Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum, de
care m-am ocupat timp de nouăsprezece ediţii,
premiu pe care mulţi dinte ei l-au şi primit. Dar,
evident, şi din alte surse, cărţile multor debutanţi
fiindu-mi trimise pentru a scrie despre ele în
Convorbiri literare.
Tot de actualitate literară aş dori să fie şi noua
rubrică – Primul raft –, în care vreau să public
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vede, foarte des, exigent, care a cernut an de an
numele poeţilor români contemporani, pentru a fi
aşezaţi, aşa cum am dorit prin acest premiu, pe
primul raft al poeziei româneşti de azi. Evident,
din cîte se ştie şi din cîte veţi constata din numele
de poeţi care vor intra în atenţia acestei rubrici –
doar poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu”. Opera Omnia –, au
rămas pe din afară, nume de mari poeţi români,
care, fie din cauza dispariţiei lor, în cele mai
multe rînduri, fie din cauza unor poziţii ferme ale
membrilor juriului, nu s-au aşezat în colecţia de
poezie pe care o coordonez acum la Editura
Rocart (dar a început din 2010 la Editura Paralele
45, a continuat la Editura Cartea Românească) şi
care are în vedere doar poeţii laureaţi ai acestui
premiu. Prin urmare, în spatele selecţiei mele
pentru această rubrică, care poate fi, negreşit,
subiectivă, stă obiectivitatea unor critici literari,
care au judecat, ca membri ai juriului, conform
regulamentului acestuia, şi i-au aşezat în primul
raft pe poeţii care, astfel, au ajuns la o supremă
reevaluare a operei lor, cea de consacrare definitivă în scara de valori indiscutabile ale poeziei
româneşti. Un ţel atins de mine, pe care-l doresc
susţinut în continuare de criticii literari importanţi ai literaturii române, în aşa fel ca mai toţi
poeţii de valoare de la noi să ajungă pe primul
raft al poeziei noastre, acest lucru însemnînd, în
dorinţa mea ascunsă, şi motivul emulaţiei şi
împrospătării discursului poetic, în aşa fel ca
pasul următor să fie intrarea în canon şi a celor
care ţintesc spre aşa ceva, dar nu ca moft, ci ca
îndreptăţire a confirmării valorii lor. Prin urmare,
poeţii de pe primul raft fiind, în siajul acestei idei,
poeţi de canon, care, tot cu impunerea criticii literare autoritare, să intre în manualele şcolare, în
cursurile frecvente ale facultărilor de profil, singura cale, de altfel, de intrare în conştiinţa întregii
ţări a acestor poeţi.
Voi scrie, deci, în spaţiul acestei rubrici despre
antologiile poeţilor laureaţi ai Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia,
colecţie ajunsă acum la numărul 30, antologii pe
care le-am coordonat, sub atenţia editorială a lui
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Călin Vlasie, şi pe care ne-o dorim continuată atît
cît timpul ne va lăsa în pace. Aceşti poeţi, din cîte
se ştie deja, sunt: Mihai Ursachi, Gellu Naum,
Cezar Baltag, Petre Stoica, Ileana Mălăncioiu,
Ana Blandiana, Ştefan Augustin Doinaş, Mircea
Ivănescu, Cezar Ivănescu, Constanţa Buzea,
Emil Brumaru, Ilie Constantin, Şerban Foarţă,
Angela Marinescu, Gabriela Melinescu, Adrian
Popescu, Mircea Dinescu, Cristian Simionescu,
Dorin Tudoran, Dinu Flămând, Ion Mircea,
Nicolae Prelipceanu, Ion Mureşan, Gabriel
Chifu, Gheorghe Grigurcu, Mircea Cărtărescu,
Aurel Pantea, Liviu Ioan Stoiciu, Ovidiu Genaru,
Vasile Dan. Treizeci de poeţi, douăzeci şi nouă de
antologii de autor, avînd în vedere că Mircea
Dinescu încă se lasă aşteptat cu antologia sa,
care, de altfel, într-o variantă de lucru, există în
arhiva noastră. Pînă voi ajunge, lună de lună cu
scrisul, la poziţia 17, în care îşi află locul bine
meritat în această serie de mari poeţi români contemporani, sperăm să fie şi cartea lui gata de
tipar.
Ceea ce urmează să fac eu în această nouă
rubrică nu este neapărat o privire critică asupra
operelor poetice ale acestor poeţi, despre care critica literară s-a pronunţat cu autoritate – de altfel
fiecare antologie are şi un apart critic remarcabil,
prefaţă sau postfaţă, o fişă bio-bibliografică la zi
a fiecăruia –, ci mai curînd o privire retrospectivă
a acestui premiu, cu, evident, unele opinii personale asupra poeziei acestor poeţi, într-o prezentară mai mult de profil poetic decît unul critic. Unii
dintre poeţi, între timp, au mai publicat cărţi,
încît, prin forţa lucrurilor, în cele mai multe
cazuri, îmi va fi greu să le trec şi pe acestea cu
vederea. Privirea mea va fi de etapă, iar acolo
unde lucrurile au rămas aşa cum le-a lăsat timpul,
voi face cuvenita menţionare printr-o privire
retrospectivă şi de prezenţă în istoria vie a
momentului, cît şi în receptarea acestora. Să ne
ajute Dumnezeu!
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Ion BUZAȘI
Mircea Gelu Buta, doctor și profesor universitar de bioetică creștină la Facultatea de
Teologie Ortodoxă de la Universitatea „Babeș
Bolyai”, Cluj-Napoca, este autorul mai multor
volume de specialitate și beletristică, membru
Uniunii Scriitorilor din România. Este și autorul
romanului autobiografic Tabloul de absolvire,
una din cele mai frumoase cărți despre anii de
liceu, care se poate alătura cunoscutelor scrieri
pe această temă: Licean odinioară…de Ion
Agârbiceanu, Cișmigiu et co. și Bună dimineața,
elevi! de Grigore Băjenaru, Frumoasa risipă de
Teohar Mihadaș, Școli de Aurel Rău, dar născut
la Bistrița a înțeles că e o datorie morală pentru
un cărturar umanist să cerceteze și să facă
cunoscute tradițiile culturale și literare ale
orașului. A început o muncă de documentare în
„Arhivele Bistriței”. Cu acest titlu a editat o
publicație ( unele numere în colaborare cu arhivistul priceput și meticulos Adrian Onufreiu),
care printre altele, prezintă legăturile unor scriitori și oameni de seamă în acest burg de venerabilă tradiție culturală: Andrei Mureșanu, George
Coșbuc, Alexandru Vaida-Voievod, Constantin
Pavel ș.a.
„Oamenii de seamă” ale căror urme la
Bistrița le identifică Mircea Gelu Buta sunt cei
mai mulți născuți în frumoasa Țară a
Năsăudului: Andrei Mureșanu, Alexandru
Vaida-Voievod, George Coșbuc, George
Matheiu, Patriarhul Miron Cristea, Constantin
Pavel. Alții au venit sau au poposit la Bistrița,
într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp,
care a lăsat „urme” în existența lor: Alexandru
Odobescu, Nicolae Iorga, Lucian Blaga, Matei
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Eminescu.
Sunt personalități despre care s-a scris mult,
de aceea autorul s-a gândit să nu repete lucruri
știute, ordonându-și evocarea în două secvențe:
o succintă prezentare biobibliografică și legăturile cu Bistrița. La Andrei Mureșanu, după o prezentare a familiei Mureșenilor, adevărată dinastie culturală, se prezintă salvarea de la demolare a casei poetului și avatarurile amplasării statuii poetului, încheind cu momentul festiv al
dezvelirii unui frumos bust în curtea Casei
memoriale, operă a sculptorului, Alexandru
Gavrilaș, cu ocazia aniversării bicentenare a
nașterii lui Andrei Mureșanu. Tot așa sunt urmărite avatarurile statuilor lui George Coșbuc, până
la cea mai recentă dezvelită în curtea Bibliotecii
Județene din Bistrița ce-i poartă numele.
Evocarea lui George Matheiu aduce informații
despre un harnic și priceput tipograf bistrițean,
prieten al lui George Coșbuc, care a și tipărit
câteva opere ale poetului. Al. Vaida-Voievod,
omul politic cu un rol însemnat în făurirea Marii
Uniri, face la Bistrița, la școli germane, temeinice studii umaniste. Constantin Pavel, originar
din Prundu Bârgăului, este întemeietorul Operei
Naționale Române din Cluj.
Din cea de a doua categorie a evocărilor:
Alexandru Odobescu e prezentat ca om de
școală și pedagog, colaborator la alcătuirea unor
manuale cu dascălul bistrițean Vasile Grigore
Borgovan, despre care cei mai mulți știu doar că
i-ar fi împrumutat, prin sonoritate lui Caragiale
numele ridicolului „pedagog de școală nouă”,
Marius Chicoș Rostogan. Nicolae Iorga vine la
Bistrița, împreună cu prim-ministru Al. VaidaCONVORBIRI LITERARE

Voievod să-l aducă pe calea cea bună pe „rătăcitul”prinț Carol, din cauza unui amor dezavuat de
curtea regală, cu Zizi Lambrino, dar profită de
ocazie și se adâncește în cercetarea Arhivelor
Bistriței, și va publica ulterior două volume de
documente cu acest titlu. Mezinul familiei
Eminescu, Matei își petrece ultimii patru ani de
viață la Bistrița și este înmormântat în cimitirul
orașului.
Ca și celelalte cărți alcătuite de Mircea Gelu
Buta este și în aceasta, impresionant caracterul
documentar, de la detaliate date de arhivă până
la o iconografie atât de bogată, încât putem
spune că este o reluare în imagini a paginilor
evocatoare. De obicei, dezvelirea statuilor este
însoțită în evocarea lui Mircea Gelu Buta cu
emoționante discursuri omagiale rostite cu acea
ocazie, dar semnalăm două regretabile omisiuni:
în 1938, la dezvelirea statuii lui Andrei
Mureșanu a rostit un frumos cuvânt omagial
Episcopul Greco-Catolic de Cluj-Gherla, Iuliu
Hossu, cu rânduri ce au rezonanța unor texte
profetice: „Pe cărarea pregătirii plinirii vremii sa arătat Fiu lui Dumnezeu, a așezat în cursul
veacurilor prooroci, chemători cu glas dumnezeiesc, pentru a pregăti plinirea a ceea ce se pogora
din cer și a formării sufletului nou. Și au venit
vestitori cu glas de arhangheli ai judecății și ai
dreptății lui Dumnezeu. Unul dintre aceștia (…)
este Andrei Mureșanu,care este întemeiat pe
credința lui Dumnezeu. De aceea glasul lui a
răsunat neîntrerupt în sufletul neamului.
Cuvântul lui a fost cuvânt de nădejde, cântare de
leagăn, el a stăpânit toate sufletele de atunci
încoace, a crezut în dreptatea lui Dumnezeu:
Preoți ci crucea-n frunte, căci oastea e creștină,
a strigat el. S-a cutremurat și cenușa înaintașilor
în morminte… ”. Iar la George Coșbuc, la dezvelirea statuii din curtea liceului ce-i poartă
numele, cuvântul conjudețeanului său, Liviu
Rebreanu, mare admirator al poetului Firelor de
tort: „Bustul, care se înalță azi din dragostea
intelectualilor de aici, e cea dintâi întrupare a
memoriei lui Coșbuc. Era firesc și pios ca aici,
în Năsăud, să-și găsească mai întâi o formă palCONVORBIRI LITERARE

pabilă iubirea pentru Coșbuc a întregului neam
românesc; poezia lui Coșbuc de-aici și-a luat
doar inspirația, din oamenii de-aici și din locurile acestea. Bustul din Năsăud are astfel mai mult
decât semnificație de admirație: e iubire pentru
iubire”.
Cartea este onorată de un „cuvânt de
prețuire” al istoricului Ion Aurel Pop,
președintele Academiei Române, care arată că
prin complexitatea investigației, cartea
depășește limitele localismului cultural. Ea are
așa cum își dorește autorul un incontestabil rol
pedagogic, pentru că „scoțându-i din uitare”,
generațiile tinere vor înțelege valoarea educativpatriotică a acestor evocări, „dându-le puterea să
înfrunte viitorul”.
Mircea Gelu Buta, Urme ale unor oameni de seamă,
cuvânt de prețuire de Ioan Aurel Pop, Editura Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020
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Lucian GRUIA
Antologia de autor Din oraşul de fier (Ed.
TIPARG, Piteşti, 2018), semnată de Virgil Diaconu,
este cu adevărat reprezentativă. Ea cuprinde cinci
cărţi, primele patru de versuri: I. Eros şi leprocraţie,
II. Prinţesă cu fluture, III. Schimnic, IV. Între două
biserici şi V. Atelierul de fluturi (Parabole, proze,
microeseuri). Eu aş numi-o pe a cincea, carte de
înţelepciune.
Încerc să fac din prezentarea acestei antologii o
poveste.
Întrebat de către Gengis-Han cu ce se ocupă, un
înţelept, adept al lui Lao-tse, răspunde că el caută
eternul, sufletul, calea, tao: „Tao cel adevărat este
principiul tuturor./ Între toate, omul are cel mai adânc
tao./ Dacă omul are un ţel, atunci acesta nu poate fi/
decât acela de a-şi desăvârşi tao, sufletul.”
Manifestarea cea mai înaltă a sufletului este spiritul:
„Desprins vizibilului, Spiritul nu poate fi văzut./ El
nu poate fi ştiut decât pri semnele sale./ Semnul spiritului este Creaţia./ Pentru un spirit, nu există destin
dinainte hotărât; –/ abia prin creaţie el îşi face destinul./ Eu sunt spiritul meu, creaţia mea” (Dialog).
Aceste ultime cuvinte şi le poate asuma şi Virgil
Diaconu.
Dar ce creează poetul în atelierul său? Nici mai
mult nici mai puţin decât fluturi: „Eu lucrez toată
noaptea în atelierul de fluturi. Şi cum razele dimineţii
îmi bat în geam, ei îşi iau repede zborul prin văzduhul
zilei, prin lumină.
Desigur, ei trebuie să cucerească oraşul; şi, mai
departe de oraş, să cucerească lumea. I-a văzut cineva? Nu i-a văzut? I-a citit cineva? Nu i-a citit? (...)
Eu lucrez toată noaptea în atelierul de fluturi.
Cânt Bach! Eu nu am visurile culturii de masă.
Aplauzele care urcă scara până la mine sunt, desigur,
discrete. (...)
Eu sunt scriitorul de fluturi.
Cineva m-a lăsat, pentru o clipă, să-i ţin locul.
Cineva.” (Atelierul de fluturi)
Fluturii sunt, desigur, poeziile sale menite să
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cucerească oraşul şi lumea întreagă. Poetul este un
creator, înlocuindu-l în clipele în care scrie, pe
Dumnezeu.
Dar lumea în care zboară fluturii săi albaştri este
ostilă, denumită de poet Absurdistan. „Absurdistan
este noua orânduire socială, culmea civilizaţiei atinse
în noul mileniu. (...) Perfecţiunea stă în raţiune. Iar
raţiunea nu poate fi dobândită decât prin lichidarea
slăbiciunilor noastre, deci a emoţiilor şi sentimentelor”, spune încă din primul ei paragraf Legea
Morală din Absurdistan. Dar şi Preşedintele însuşi,
care ne vorbeşte în fiecare zi, de dimineaţa până
seara, pe marile ecrane.
De altfel, lichidarea emoţiilor şi a sentimentelor
este scopul statului Absurdistan. Lichidarea acestora
este asigurată de pastila antiemoţii, pe care o luam
zilnic, dimineaţa, înainte de a pleca la lucru. (...)
Desigur, cei mai periculoşi infractori afectivi sunt
cei cunoscuţi sub numele de artişti, pentru că preocuparea principală a acestora, aşadar a poeţilor, a pictorilor sau muzicienilor, este aceea de a provoca
emoţii. Deşi se ştie că în Absurdistan nu ai voie să
provoci emoţii şi să trezeşti sentimente. E interzis!”.
De aceea, în Absurdistan au fost arse toate
creaţiile artistice. Artiştii fac parte din Rezistenţă şi
sunt prigoniţi.
În Absurdistan/Anomalisa funcţionează un simulacru de democraţie – democratura sau leprocraţia:
„Din nou, leprocraţia se dă în stambă./ Gulerele albe
din guvern fac tot ce pot/ ca să-şi albească dosarele şi
să scape de zeghe./ Faceţi puţină linişte: crocodilii
tinerei noastre democraţii/ lucrează la legea
imunităţii lor./ A nemuririi lor în fotoliile puterii”
(Anomalisa, patria mea).
Suntem conduşi de o faună bogată de demagogi:
„Iată aleşii, iată dobermanii bicamerali,/ care traduc
Binele Universal în ajutor de şomaj.// E vremea
faunei politice./ A ştiucilor vorace cu solzii în seceră/
şi a vulpilor cu două ieşiri. E vremea cârtiţelor
întunericului.// Şi vremea cloştilor care votează cu
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patru aripi,/ pline de devotament faţă de liderul
cuibarelor.// (...)// E vremea hienelor propagandistice./ E vremea viermilor de serviciu!/ Şi a ţiparilor,
care se strecoară atât de elegant/ printre degetele
împietrite ale Justiţiei./ E vremea lipitorilor, pentru
care sângele/ nu este nici de stânga, nici de dreapta. //
(...)/ iată dobermanii bicamerali, care fac declaraţii
mioritice/ de la fereastra jeepului! Iată dobermanii
bicamerali,/ care şi-au permis şi în anul acesta un mic
concediu în Dubai,/ pentru a se gândi în linişte la
soarta ţării./ Pentru a se gândi la datoria lor faţă de
patrie,/ care le îngraşă conturile” (Secol).
Şi pamfletele continuă: „Încă o zi în care nostalgicii roşii/ fac un pas mai în faţă în istorie,/ iar
întunericul aprinde lumânări pentru viitorul/ dus de
curând la groapă.” (Pagina de istorie)
Viziunile poetului, „fluturii albaştri”, vor fi controlate: „Atâta doar că de-acum înainte/ fluturii vor fi
programaţi pe calculator,/ pentru ca ei să zboare organizat, în pluton./ Şi pentru ca niciun curcubeu să nu
mai dea buzna pe cer,/ neprogramat şi fără acte în
regulă.” (Fluturii albaştri)
Politicienii încearcă fără succes să-l cumpere pe
poet ca să nu mai latre prin ziare cu poeziile sale
despre Democratura de cabaret a gulerelor albe.
(Banchetul)
Ba mai mult, guvernanţii nu vor mai îngădui visele libere, acestea vor fi reciclate/cenzurate: „Noul
guvern nu mai îngăduie nimic./ Până şi visurile au
fost acuzate că strică liniştea publică,/ somnul public.
Şi ordinea stabilită de înalţii funcţionari./ De aceea,
visurile au fost date în urmărire generală./ Visurile
mele, date în urmărire generală./ Ele vor fi prinse
unul câte unul şi vor fi reciclate.// Mai întâi, visurile
vor fi spălate cu noua ideologie,/ ca să iasă din ele
toate culorile. Tot curcubeul!/ (...)// Visurile mele
sunt urmărite îndeaproape,/ pentru ca nu cumva
revolta să iasă iarăşi pe străzi/ şi să aprindă mulţimile.
Şi cărţile mele sunt arse/ filă cu filă. (...)// Visurile
mele vor fi reciclate./ Din ele, experţii guvernamentali vor obţine/ visuri legate la ochi şi cusute la gură./
Din ediţia princeps a visurilor mele/ se vor face visuri
oficiale” (Reciclarea visurilor).
Viaţa a devenit un coşmar sau un circ care ne
macină zilele: „Circul e-n toi şi dacă ai răbdare îi poţi
vedea pe aleşi/ cum jonglează cu zilele tale;/ poţi
vedea pe viu cum îţi dispar zilele una câte una/ în
spatele muntelui de promisiuni sau al decretelor./ Poţi
vedea cum îţi dispar zilele una câte una/ în spatele
CONVORBIRI LITERARE

decretelor care îţi bat în cuie speranţa” (Patria mea).
În mitologia indiană există ideea că există patru
epoci ale istoriei omenirii, yuga, care se repetă după
apocalipse: epocile de aur, argint, bronz şi fier. Un
întreg ciclu poartă numele de kaliyuga. După ciclul
de fier, cel mai decăzut, urmează apocalipsa. Cam
aici ne aflăm noi în Oraşul de fier imaginat de Virgil
Diaconu: „Leprele de toată mâna au ajuns din nou la
putere./ Tresele lor sunt bine ascunse sub noile carnete de partid.// Abia început, secolul este deja pe
sfârşite, prietene,/ copiii străzii visează codri de
pâine-n canale.// Uneori mi se pare că secolul meu/
este Apocalipsa adusă la zi./ Apocalipsa, această
Facere cu beregata tăiată” (Secol pe sfârşite).
Dragostea şi poezia îmblânzesc căderea. Virilă şi
senzuală, poezia de dragoste a lui Mircea Diaconu
tinde spre platonism, se prevede contopirea
îndrăgostiţilor într-o singură fiinţă: „Eşti goală sub
cămaşa albastră,/ îmbrăţişarea mea face pulbere
întunericul.// Bătăile inimii tale deja sea aud la mine
în piept” (Vara ca o poveste).
O muzică imaginară învăluie gesturile tandre:
„Atunci eram convins că simfonia pe care o ascult/
este chiar trupul tău blond şi că mâinile reci/ mă
aşteaptă în spatele partiturii nevăzute./ Şi puţin a lipsit ca să nu mă dau în spectacol,/ să nu te dezbrac în
mijlocul lui do major,/ ca să mă satur odată de sânii
gureşi/ şi de picioarele lungi şi de piersică./ Vezi, eu
niciodată nu am putut să mă gândesc la altceva/ şi
încă înainte de a ajunge la tine ţi-am pus mâna pe
sâni.” (Floarea soarelui)
Iubirea devine de sorginte divină: „Numai rochia
albastră nu este toate rochiile/ Numai mâinile tale nu
sunt toate mâinile,/ cum s-au amestecat de-a binelea/
cu psalmii din Sfânta Scriptură.” (Rochia albastră)
O poezie plină de umor vorbeşte despre instituirea cenzurii... în dragoste: „După ce m-a lăsat să
îmi satur foamea,/ năprasnica foame de carne tânără,
mi-a spus:/ – Să ştii că mă voi duce la preot şi îi voi
spune totul.../ (...)// De azi înainte Domnul va sta
între noi – am înţeles .../ Va sta între noi şi îmi va da
peste mâini de fiecare dată/ când îţi pun mâna pe sâni
sau între pulpe. (...)// – Am fost la preot, mi-a spus, de
azi înainte/ nu mai am voie să alerg goală prin tine.//
Aşa s-a instalat în mine cenzura!/ Domnul s-a pus ca
un zid între noi,/ între bătăile inimii mele şi femeia da
Parma” (Cenzura).
Iubirea induce starea de „crin”: „De când te-am
luat în braţe am dat în mintea crinilor.// Doamne, mi131

a căzut la pat o rază!” (Locuiesc într-un crin).
Când nu e socială/civică, poezia lui Virgil
Diaconu e aluzivă. Cireşele, vrăbiuţele, fluturele şi
prinţesa vorbesc despre copilărie şi uimirea în faţa
naturii virgine/ideale: „Fireşte, încă nu am aflat dacă
cineva/a dat de cireşe printre pagini./ Sau de mâinile
prinţesei.// Sau dacă a auzit ciripitul vrăbiilor printre
rânduri./ Ciripitul zăpăcitelor vrăbii. Încă nu am
aflat./ Am vreme, moartea este lungă” (Portret cu
cireşul în braţe).
Uneori prinţesa devine muza care protejează
sufletul liric al poetului: „Pentru tine am îmblânzit
balaurul,/ prinţesă de lapte printre cadavrele nopţii!//
Azi-noapte te-am visat cu un fluture albastru în
palmă.// Cred că eu eram fluturele acela.// Ai grijă să
nu-l striveşti!// Sufletul meu albastru este în palmele
tale” (Prinţesă cu fluture).
O altă temă importantă în lirica lui Virgil Diaconu
este extincţia.
Moartea tatălui este impresionantă: „În ultima
vreme, tatăl meu îşi rânduise/ toate cele de trebuinţă
plecării./ Costumul cel negru şi cămaşa;/ cravata şi
pantofii cei buni./ (...)//Atunci, în ziua întunericului,
eram trei:/ eu, trupul său împietrit şi Domnul./ Şi
Domnul, care venise să îşi ia sufletul înapoi./(...)//
Fireşte, eu nu am înţeles niciodată/ de ce are Domnul
nevoie de sufletele noastre” (Tatăl meu).
Dar nu numai tatăl poetului a plecat la cele
veşnice ci şi mulţi prieteni. Povestea este
cutremurătoare: „Prietenii mei au plecat rând pe rând/
şi fără să spună nimic./ (...)// Albe şi de marmură sunt
crucile lor,/ scrise în piatră sunt numele lor, pe toţi
vecii!/ galbene lumânări se aprind din când în când la
căpătâi./ Flăcări galbene pâlpâie la căpătâiul lor,/
flăcări care le luminează drumul,/ ca să ştie sufletul,
despărţit de trup,/ pe unde să meargă,/ în timp ce ei
rămân închişi în casele lor de lemn;/ în timp ce carnea
şi pielea, şi muşchii lor/ se desprind de pe oase...”
(Prietenii mei).
În zadar invocă poetul intervenţia divină,
autocraţia morţii nu poate fi abolită: „Cum vine
moartea? Nu ştii cum vine.../ Se moare pe stradă sub
roţile bolidului,/ se moare împuşcat, se moare de
cuţit./ Se moare de cancer sau de inimă./ Se moare în
casă, în spitalele albe/ fără medicamente, sau pe
scena cea mare.../ Se moare când nici nu te aştepţi,
Doamne,/ şi Tu nu eşti acolo să ne întinzi o mână!/
Întotdeauna te faci că nu vezi.../ Cu ce Ţi-am greşit?//
Democraţia morţii ne egalează pe toţi” (Cum vine
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moartea? (II)).
În ceea ce priveşte religia, poetul pune întrebări
logice care eludează sintagma „crede şi nu cerceta”.
În finalul poveştii să prezentăm crezul poetic al
lui Virgil Diaconu.
Toate citatele sunt desprinse din textul: Poezia nu
aparţine generaţiilor, ci poeţilor singulari (Interviu
realizat de Eduard Simion Iulie 2016)
Pentru Virgil Diaconu există două feluri de
poezie: generaţionistă şi transgeneraţionistă. Iată
câteva exemple de poezie generaţionistă: „romantică,
simbolistă, parnasiană, neoclasică, ermetică,
expresionistă, dada, futuristă, suprarealistă etc.”
„Poezia generaţionistă care domină astăzi cantitativ
peisajul poetic românesc este poezia postmodernistă,
al cărei concept/canon este de sorginte americană.”
Virgil Diaconu este ce mai important critic al
postmodernismului în literatura română, pentru
următoarele motive. În poezia impricinată, „... firele
care îl leagă pe poet de realitate şi de imaginaţia
poetică raportată la această realitate sunt tot mai
puţine, pentru că poetul postmodernist îşi face poezia
din poezia altor poţi, experienţa sa nefiind atât în
mediul social-istoric în care trăieşte, cât în mediul
textual: poetul postmodernist este mai mult un poet
de bibliotecă, ce îşi face cărţile din cărţi. El scrie o
poezie artificială şi lipsită de originalitate.”
Poetul este nemulţumit că revistele literare şi
instituţiile culturale sunt conduse astăzi de
reprezentanţii curentului postmodernist şi că premiile
literare se împart între adepţii acestui curent.
În contrapondere, autorul elogiază poezia
valoroasă dintotdeauna, poezia transgeneraţionistă:
„Poezia autentică sau de valoare nu se creează prin
imitarea unui poet sau altuia, ci doar prin raportarea
directă a poetului la marea realitate. Poezia este o
reacţie la realitate, mai precis o anumită viziune
supra ei, a lumii, a existenţei. Viziune care se petrece
în spiritul artei moderne estetice.”
Pentru cine vrea să afle mai multe despre crezul
poetic al autorului, îi recomand să-i citească volumele: Poezia postmodernistă. Anchetă (Ed. Feed
Back, Iaşi, 2008) şi Destinul poeziei moderne (Ed.
Brumar, Timişoara, 2008).
Virgil Diaconu este un poet transgeneraţionist.
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Iulian BITOLEANU
Cu un titlu mediatizat de revista Apostrof, întemeiată în 1990, Marta Petreu și-a îndeplinit un vis, adunându-și o parte din publicistica anilor 1990-2013 în
volumul Biblioteci în aer liber (Editura Polirom,
2014). O structură triadică, din care primul capitol,
Oameni și cărți – în fond, Personalități (și opere),
245 de pagini, din moment ce referințele îi vizează pe
E. Lovinescu, Matei Călinescu, A. Marino, N.Balotă,
Ion Ianoși, N. Manolescu, Mircea Zaciu, Andrei
Marga, următorul, Cărți (12 recenzii) și ultimul, Teze
neterminate, oferind un agreabil periplu pe tărâmul
valorilor din filosofie (Kierkegaard, Platon, Hegel),
literatură, pictură, artă…
Cu Agendele (6 la număr) lui Lovinescu dintre
anii 1923-1943, se produce incipitul, zugrăvind pitorescul, ,,vânzoleala din casă”, cu persoane cronofage,vacanța de două luni de la Fălticeni – febril travaliu, în realitate –, în rest, zece luni de cenaclu, după
cursurile de la liceu și raidurile la librării, cu asalturile de scriitori la început de drum ori nealiniați la traiectoria succesului, unii cu har, alții, nu, însă beneficiind din plin de atenția maestrului, generos, drept,
corect, mai tot timpul intuind ascensiunea/progresul,
cu nume mari, după 1920, dar și destabilizat/zdruncinat de inopinate atacuri fie și ale discipolilor sau ale
simplilor trecători pe la Sburătorul, de la Sebastian,
Comarnescu la Iorga, Camil Petrescu… În opinia
noastră, trei revelații înfăptuiește Marta Petreu:
zugrăvirea/pulsația vieții interbelice, cu un segment
de o violență nebănuită; flashuri din viața intimă a
teoreticianului modernismului românesc, conturând
,,romanul de dragoste” târzie, în 1939, alături de
Ioana Postelnicu, prin călătoriile la Sibiu și punctarea
bolilor de care suferea omul albit prea devreme, litiaza renală accelerându-i sfârșitul. După această evocare, urmează o rundă de portrete alerte, verosimile ale
unor intelectuali pur-sânge, tangențiali sau rezidenți
Clujului, din care se detașează Domnul Profesor
Mircea Zaciu – onoare reverberată și asupra istoricu-
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lui Daicoviciu –, ,,mereu elegant”, un filolog sacru
pentru Napoca universitară, ,,un patrician” (p. 43), un
,,dandy” (p. 44), un amfitrion – completează Nicolae
Manolescu în dialogurile inițiate de Daniel CristeaEnache – desăvârșit, care a cadorisit-o pe mai tânăra
colegă de universitate cu un scrin, un batic multicolor
și o traducere din Jung. Cu detaliile despre solitudinea și neasimilarea adecvată a lui Adrian Marino de
către urbea lui Marga ori descinderile lui Matei
Călinescu la Facultatea de Litere (p. 202-207) – și cea
de Studii Europene, completăm noi, apud Jurnal(ului
său) inedit – ,,un om fără nicio răutate”, cu cazare
nesomptuoasă la cămin, însuflețit de un vibrant
patriotism, altfel posibil locuitor al unei metropole –
mai zice autoarea – Londra, Paris, New-York, însă
captiv pe veci jobului academic din Bloomington – și
de ce nu Bibliotecii strict românești – și cartea și-ar fi
epuizat menirea, or în ecuație mai intră și Marco
Cugno (un erudit romanist), N. Balotă, alt universitar
clujean, semnatar al Caietului albastru, ,,carte transilvană” (p. 40), precum și Nicolae Manolescu, participant în 1978 la evenimentul revuistic Echinox, și
lucrarea Martei Petreu și-ar fi justificat o anume
audiență, chiar selectă. Apropo de faimoasa
publicație studențească, longevivă (1968-2003), cu
aprox. 350 membri, girată de Marian Papahagi (alias
Papahagul), Ion Pop și Ion Vartic, ea ar reprezenta ,,o
UBB alternativă”, ,,o mare creație colectivă” (p. 73).
Numai că se plusează cu Eliade, Ionescu, Cioran,
,,cei trei glorioși ai generației 27” (p. 163), din care
unul cu sclipiri de geniu; Ileana Mălăncioiu, prilej de
a se dezbate cenzura, libertatea, extrema dreaptă, cea
stângă, destinul scriitorului român, ulterior, cu Ion
Ianoși, un fin comentator al filosofilor Blaga, Camil
Petrescu sau Z. Ornea, ,,cel mai important istoric al
ideologiilor politice, culturale – junimismul sămănătorismul, poporanismul. Nu putem omite opțiunea
pentru cvinta criticilor Maiorescu-LovinescuCălinescu-Negoițescu-Manolescu.
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La Cărți (rubrica a doua) se comentează calm,
echidistant romanele Georgetei Horodincă, cufundate
,,în liniște neagră, noapte totală, coșmaruri”, p. 250),
urmează Ovidiu Pecican cu proza Imberia și un posibil alter ego – profesorul Dragostan, altfel, se explorează – constată cronicarul – iubirea senzuală, cristică, parentală, filială, în vreme ce Ruxandra
Cesereanu, în postura de romancieră, Un cer deasupra lui, aducătoarea unui ,,suflu nou (…), aspru, grotesc, sarcastic” (p. 270), pentru a se trece la literatura
de frontieră, gen memorii, jurnale, amintiri în regia
lui Valeriu Anania, Gabriel Dimisianu sau prozoeseurile lui Ciprian Vâlcan. Cu partea ultimă, Teze – fals,
diplomat – neterminate (o capcană pentru cititor),
discursul critic se înnoiește, se dedă interpretărilor
(inspirat) plurale, în mod versatil spumant, necanonic, cu subiecții notorii, fie Blaga, cu cele trei iubiri
de la amiaza vieții și cele cinci orașe ce l-ar revendica, fie Dino Buzzatti, un potpuriu cu secvențe retro
despre Grecia și marile ei spirite, de talia lui Eschil și
mereu actuala problemă a destinului, sau un
existențialist scandinav (Kierkegaard) și idealiștii

germani și greci (Hegel, Platon) versus minciuna
vitală, pe terenul eticii, infernul în pictură. De neuitat
principiul/ adagiul blagian creația artistică nu are
rival, se situează deasupra familiei, iubirii, depășește
afectiv totul, inclusiv sentimentul pentru propriul
copil. În ton și cu alt inconfundabil interbelic,
Rebreanu, și al său Cred: ,,Dacă nu te dăruiești întreg
artei, în clipa creației, nu vei zămisli decât monștri
fără viață” (în Ideea europeană).

Adrian JICU

DEBUTURI

Ca orice debutant, Mircea Andrei Florea
pornește la drum (Larvae, Casa de Editură
„Max Blecher”, Colecția Opera Prima), cu
câteva întrebări fundamentale: cum te raportezi la tradiție și cum îți delimitezi un teritoriu poetic personal? Cum te diferențiezi întrun câmp literar în care parcă tot ce era de
spus s-a spus, iar experimentele de tot felul
s-au făcut? Mai poate fi vocea ta personală?
Și dacă da, în ce fel? De vreme ce scrie, se
pare că răspunsul este pozitiv. Iar încrederea
autorului se transpune în opțiunea pentru
cerebralitate, prin care caută să-și înăbușe
pulsiunile lirice care au generat, de fapt, aceste
poeme.
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Percutant și derutant. Așa ar putea fi caracterizat debutul lui Mircea Andrei Florea, absolventul
de matematici care ne propune un univers poetic
straniu, ce trimite la increatul barbian, demitizat
însă printr-o căpușare simbolică, transpusă în
recursul la biografem. O căpușare vizibilă încă din
titlul înșelător, care mizează pe suprapunerea
larve/larvae, confuzie întreținută cu o anume
voluptate, fiindcă descrie tocmai tensiunea care
definește această carte aflată la intersecția biologicului cu miticul. O tensiune reflectată în recurența
figurilor bicefale, cum ar fi puii de cobră sau vițeii
cu două capete, gemenii de balenă, ligrii etc.
Florea optează pentru un lirism sec, fără rest:
„porniți dinainte de răsărit/ dar încălziți cu alcool,
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patru bărbați, orbecăind/ cu vâslele în lichidul granit, cu certuri pe datorii/ sau doar nervoși, cât să
facă sângele să se miște în corp/ s-au răsturnat,
acei patru bărbați// corpurile lor au stat două zile la
fund/ s-au umplut cu apă și s-au ridicat, două zile
au plutit/ prin broscariță și mătase, până la mal”.
Conștient că trebuie să se despartă de retorica
(uneori) sentimentală a precursorilor, dar și de
mizerabilismul congenerilor, poetul își căpușează
propriul discurs, îmbinând datele actualității cu o
versificație clasică, într-un amestec parodic, cu
rezonanțe anacreontice: „mă reped spre lumină//
cu siguranța puțină/ că tripul continuă/ cum l-am
lăsat”. Se conturează astfel o lume artificială, ale
cărei coordonate sunt mercantilismul și sexualitatea. E lumea globalismului cinic, în care entertaimentul acaparează totul. Gaming, tripuri, droguri,
porn. Acestea sunt coordonatele unei existențe
aliena(n)te, repetitive, care echivalează cu o regresie către formele primare, larvare: „vorbești despre
noi/ fără să vreau, te disprețuiesc// la ce buni, dacă
nu dormim cu zilele/ ajungem acasă, nu ne vorbim// păstrăm curățenia, ne purtăm viața/ nu ne
vorbim/ respirăm, facem dragoste, adormim// respirăm, facem dragoste, adormim” O lume dominată de „instinctul satanic”, pe care Florea o descrie
în imagini fruste, năucitoare prin prozaismul lor.
Larvae echivalează cu o încercare de exorcizare, amintind de ritualurile antic-păgâne și de
credința în posibilitatea de a ne elibera de acești
demoni nocturni care ne bântuie existențele, aruncându-ne într-o preistorie care se cere, iată, revizitată&rescrisă, într-un gest catharctic lipsit de orice
enfază. În fond, cam asta e povestea cărții: un nu
răspicat rutinei și blazării, în versuri tăioase, de o
luciditate surprinzătoare. Florea refuză sentimentalismul de orice fel, definindu-se ca un ins „neted,
hipersensibil/ retractil la contact”. E în aceste versuri un autoportret bățos și emfatic, îndărătul căruia se profilează dezabuzarea și disperarea celui
prins în insectarul propriei vieți, căreia caută să-i
dea sens.
Placheta stă sub semnul unei haotice căutări,
tradusă
în
versuri
paradoxale
prin
simplitate&eficiență: „mereu mă gândesc la un loc
pentru noi/ aseptic, rece, alb, unde să fim/ mai productivi, vulnerabili// unde liniștea va scoate la

suprafață ghețarii”. O căutare obsesivă, arhetipală,
semn al unei abrutizări percepută dureros: „căutăm
ceva să provoace confuzie, orașele noastre/ industriale, dragele, descompuse/ și recompuse din mii
de lăcuste/ te caut pe tine”. În fond, Mircea Andrei
Florea e un mare sentimental, care percepe, cu disperare, înstrăinarea de sine însuși într-o lume postumană, pe care o populează cu creaturi situate la
extremitatea lanțului trofic: larve, cicade, crabi,
pești, vermine, corvide, iepuri fluorescenți, primate etc. Ele nu-s altceva decât expresia neputinței și
a exasperării. Suntem – sugerează acest volum mânați de instinct și încercăm să ne marcăm teritoriul, uitând că, de fapt, totul e iluzoriu: you’re a
natural// cauți o gazdă, ieri ai fost larvă, curând/
vei fi pradă, ești nervoasă, dar lasă/ răcoarea artificială/ să te întinerească”. De aici dramatismul surd
al acestei cărți izvorâtă dintr-o sensibilitate ulcerată, incompatibilă cu luciditatea.
Larvae poate fi citit și ca un strigăt surd, ca un
avertisment: „a fost o seară superbă, izolată în
înșiruirea cretină/ de lucruri neimportante...” Un
strigăt ferit de emfază, fiindcă autorul știe să pună
un
binevenit
diapazon.
Este
umorul
sofisticat&difuz, care salvează întregul: „mă uit
doar la tine/ așa, cum mă lubrefiezi/ cu ce lubrifiante găsești/ iei tempera și mă temperezi/ cu linere mă machiezi/ șoptești ceva doar de tine auzit/ cu
unguente mânjești/ încheieturile și grumazul/ pe
cer păsări neon survolează/ extinct în străinătate,
păsări flamingo/ magnetizate se apropie de noi/
pun stăpânire pe clădiri și parcare// un dezastru va
începe, da/ dar nu știm de care”. E aici o apocalipsă bine temperată, de un poet care înțelege prea
bine nu doar limitele existenței, ci și pe acelea ale
literaturii.
„Într-o eră fără finalitate”, în care omul e un
simplu „cobai”, Mircea Andrei Florea se refugiază
orgolios&postbacovian în preistorie, conștient că
totul e zădărnicie. El întoarce spatele unei realități
abrutizante, într-un exercițiu ostentativ de
inaderență. Pentru că Larvae nu e altceva decât un
surogat de revoltă.

E X
CONVORBIRI LITERARE

L I B R I S
135

ISTORIE LITERARÃ

Constantin COROIU

136

române câteva teme, înainte de toate așa
numita temă a însoțitorului, este unitatea de
stil și de ton. Spun nu întâmplător ton, fiindcă
fraza lui Țoiu are o recognoscibilă muzicalitate. Tetralogia Memorii din când în când și
Memorii
recuperate,
o
„biografie
cărturărească” o reconfirmă.
În Urziceniul copilăriei lui Constantin
Ţoiu viețuiau personaje romanești, personaje
de roman trăit care parcă aștepta să fie scris.
Unul este Domnul Garabet, cafegiul armean,
musulman – „chiriaşul nostru…, om de cincizeci de ani, cântărind peste o sută douăzeci de
chile” care „vorbea turceşte, ruseşte, fiind din
Odessa, mutat în Brăila, arăbeşte, ebraica şi
armeneşte, limba natală”. Datorită lui, Urziceniul,
un târg cu un caracter nedecis, semioriental, unul în
care praful încins şi înecăcios al Bărăganului, se
înmiresma de aromele Orientului autentic: „Când
Garabet prăjea cafeaua, Urziceniul se umplea de
mirosul oriental şi de norişor înalt”. Dar pitorescul
şi poliglotul armean care, în româneşte, punea întotdeauna verbele la imperfect („… slăbiciunea fiilor
lui Ararat! Ca şi cum, prezentul nu le-ar fi convenit
niciodată, doar ce nu mai este, doar ce-a fost şi nu
mai poate să fie – rasă veche obsedată de trecut”,
observă Ţoiu) are intuiţia destinului unui băieţel cu
care, spre mirarea celor din jur, conversa îndelung.
El, care nu avea copii. Sau poate tocmai de aceea.
La o astfel de vârstă, fragedă, „căderea în lume” se
poate produce – o ştiu şi din propria-mi experienţă
– cu atât mai dramatic, mai dur, dar şi mai fecund,
dacă se întâmplă ca omul acela care era reperul tău
ce ţi se părea etern să moară, să „cadă în neant”,
când tu eşti departe nu doar de majorat, ci şi de
pubertate. Şi romancierul povesteşte: „Garabet a
murit tot vara, pe nişte călduri năprasnice. N-am

PROFILURI

Graeculus cu nas subţire – Coana Ifigenia,
mama sa, își avea rădăcinile în Helada –,
Constantin Ţoiu era în viața de toate zilele un
Domn, un boier, fără avere, un adevărat boier al spiritului și al verbului iscusit. Ținea enorm la demnitatea de scriitor. A sa și a confraților săi. Când întro ședință un faimos înalt demnitar comunist, altminteri el însuși un intelectual veritabil și un scriitor
de valoare, și-a permis să facă o remarcă jignitoare
privind Uniunea Scriitorilor, Constantin Țoiu l-a
interpelat și i-a cerut să-și prezinte pe loc scuze.
Pentru că am pomenit-o deja pe mama sa - „fiinţa
pe care am iubit-o cel mai mult” – iată ce
mărturiseşte el privind relaţia cu cea care, mai târziu, îşi punea interlocutorii la punct, atunci când nui convenea ceva, spunându-le: „Pe mine să mă laşi
în pace că eu sunt mamă de scriitor”. Influenţa ei
asupra personalităţii în formare a copilului trebuie
să fi fost hotărâtoare, dată fiind şi iubirea aproape
maladivă a acestuia: „Ţin minte că nu o lăsam pe
maică-mea să plece de lângă mine nici un moment,
nici un minut, cât eram treaz. De fiecare dată când
pleca de lângă mine, trebuia să-mi spună unde se
duce şi de ce lipseşte. Un soţ gelos ar fi fost nimic
faţă de felul cum mă purtam eu…”. Evocarea unei
asemenea legături între mamă şi fiu mă duce cu
gândul la ceea ce spunea bătrînul Hesiod: băieţii
crescuţi de mama lor sunt demni de masa zeilor şi
de patul zeiţelor.
Remarcabilă în opera lui Constantin Țoiu, autorul Galeriei cu viță sălbatică, acel roman apărut în
deceniul opt al secolului trecut care i-a surprins pe
mulți, deși prozatorul lansase destule semne nu în
ultimul rând în eseistica sa (Pretexte și Alte pretexte) că, așa cum se spune, va da lovitura, dar și al
altor romane devenite oarecum clasice – Căderea
în lume sau Obligado – ce au consacrat în literatura
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fost la înmormântare. Copiii nu înţeleg… Am auzit
însă, după aceea, că groparii, pregătindu-se să-l lase
în groapă, chingile care ţineau coşciugul se
rupseseră deodată din cauza greutăţii mortului, iar
acesta, rupând şi fundul coşciugului, căzuse, se
prăvălise direct în neant.
La capătul copilăriei mele celei dintâi, Garabet
stă şi vorbeşte ori mă ascultă cu burta revărsată,
veşnic asudat. El, care a iubit o femeie pierdută
(brăileanca Mița, nume predestinat – nota mea). El,
care prezisese unui băieţel de opt ani un lucru de
neînţeles…
«A murit nen-tu, Garabet» mi se văita din când
în când Miţa – nu mai ai cu cin’-să stai de vorbă,
s-a prăpădit săracu…».
O ascultam încremenit. Copiii nu mor
niciodată”.
O altă figură de roman din mica lume a
Urziceniului interbelic este Coca Rădulescu, fata
unui avocat şi moşier al locului, studentă la Litere,
„serafic de frumoasă, blondă, gingaşă, suferea de
ftizie, iar febra ce o mistuia, punea pe figura ei
emaciată un aer de distincţie orgolioasă. Maladia o
izolase de lume. Taică-său voia s-o trimită în
Elveţia, dar Coca refuza să plece în Elveţia”. De ce?
Atât scriitorul, cât şi prietenul său Puiu Rădulescu,
fratele fetei de o frumuseţe serafică, aveau să
găsească explicaţii în „vara năprasnică” a lui 1939:
„Arşiţă, praf. Ce agravează şi mai mult tuberculoza.
Şi, în acest peisaj balcanic torid, în târg soseşte în
vizită, la Coca, direct din spaţiul său mioritic,
incomparabil, Blaga, Lucian Blaga, marele poet”.
Băieţii, ieşind dintr-un beci al boemiei lor, unde
jucau pocher, în canicula târgului, dădură cu ochii
de „trăsura moşierului-avocat, şi în ea cu o umbrelă
albă pe Coca şi pe Blaga alături, vorbindu-i; iar
Coca râdea fericită, cum n-o mai văzusem niciodată
râzând”. Era îmbrăcată în alb „ca o mireasă, cu o
pălărie florentină, el într-un costum închis, profesional, pe când praful, istoric, stârnit în anotimpul
torid, secetos, îi învăluia pe cei doi amanţi în stilul
clasic italian…”. A doua zi apăru din nou trăsura pe
drumul spre gară: „Coca mâna caii, semeaţă, însă
tristă, tulburată… Un an mai târziu, murea.
Mormane de liliac îi acopereau mormântul. Era de
Paşti.
De atunci ştiu că liliacul miroase, dulce, suav, şi-
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a moarte şi-a iubire, împerechindu-le…”
În 1939, Lucian Blaga avea 44 de ani. Ştiam că
Erosul, iubirile, misterul feminin străluceau
seducător pentru el în „corola de minuni” a lumii…
L-au preocupat profund, nu doar în poezie… Dar
cine și-ar fi imaginat că la vârsta critică a trecut
munţii, „chemat”, îndrăgostit de o nestemată din
Urziceni. Ceea ce povestește cu un umor grav și cu
mult tâlc Constantin Ţoiu e cu atât mai preţios, cu
cât este „singurul martor mai de vază” al „scenei de
neuitat cu Blaga şi Coca”. Din povestea lor de dragoste rămânem însă cu amărăciunea că s-au pierdut
poate definitiv poeziile pe care Blaga i le-a dedicat
iubitei sale, texte manuscrise pe care fratele acesteia, decăzut material după 1944, voia să le vândă.
„Le citeam lacom pe loc (când prietenul său l-a
vizitat și i le-a arătat la „Gazeta literară” – nota
mea) şi pot să spun că erau grozave”. L-a sfătuit pe
fostul său tovarăș de boemă să vândă manuscrisele
Academiei Române. Dar cine ştie ce a făcut „fiul
aventuros” al avocatului Rădulescu din Urziceni cu
cele peste douăzeci de poeme ale lui Lucian Blaga
şi unde or fi ajuns ele! În minte îmi vine celebrul
poem: Risipei se dedă florarul !
Nu mai puţin romaneşti sunt personajele din
viaţa literară și scenele din „istoria literaturii gesticulate”. Trecute în pagină, în literă, de prozatorul
pur-sânge care este Constantin Țoiu, ele capătă o
anumită patină, aș spune, cu un epitet drag lui,
istorică, transcend evenimenţialul efemer şi se înscriu într-o altă ordine, în durată. Așa mi se pare că
este, de pildă, episodul întâlnirii cu Matei
Călinescu, la finele deceniului şapte, în Marea
Britanie, unde criticul se afla la studii. Constantin
Ţoiu tocmai suportase cu o zi în urmă, în casa unor
amici londonezi, „ironia protectoare” provocată de
aprinderea unei ţigări Carpaţi, al cărei fum mirosea
„a ciorap ars, ciorapul unui soldat după săptămâni
petrecute pe câmpul de luptă”. Cât de puternic
poate fi goût de terroir, cum spune prozatorul cu o
expresie franţuzească, adică gustul ţărânii de
acasă! „Cum m-a văzut, eminentul critic rosti cu
înfrigurare: N-ai o Carpată?!… Am scos la iuţeală
pachetul ordinar. Matei aprinse în pripă ţigara şi
începu să tragă din ea cu nesaţul, pervers, al unui
ins potolindu-şi în fine perversiunea. Mă uitam la el
cum fuma. Cum asculţi Bach. Concentrat, cu capul
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uşor aplecat într-o parte şi niţel în jos, cum ar capta
un mesaj capital, şi cu împăcarea, beatitudinea,
extazul ce-l poartă pe figurile lor bântuite toţi drogomanii”.
Scena redată aici îmi aminteşte de o alta,
povestită de Constantin Țoiu într-un admirabil eseu
al său, unde personajul este un scriitor român plecat
din ţară de o jumătate de secol pe care îl întâlnește
în Spania și care îl întreabă dacă mai există la
Râmnicu Sărat „brutăria aia din centru cu doi salcâmi în faţă, unde în zori – geamurile arzând de
văpaia cuptorului –, se scotea pâinea cea mai bună.
Umbla prin jurul Madridului, să dea de ceva
asemănător, găsise ceva într-un loc dar nu se compara! Doi salcâmi?! am zis, prefăcându-mă că scotocesc prin memorie. Sigur! am minţit, există, domnule, sunt acolo, la locul lor şi brutăria, e o brutărie
grozavă… Să-i fi zis că, într-o jumătate de veac
totul se schimbă, chiar şi ideea schimbării? N-am
vrut să-l dezamăgesc; era locul său sfânt, şi el oricum dăinuia în memoria sa ca un arhetip”.
Dar să revenim acasă, la București, unde nu
miroase a săpun Imperial Leather şi a tutun bun de
pipă ca la Londra şi nici a leandru înflorit ca la
Roma, cum a reținut memoria olfactivă a lui
Constantin Ţoiu. Suntem în 1970, în redacția revistei Luceafărul. Criticul și prozatorul Alexandru
George „intră în birou cu sacoşa sa de piaţă
căptuşită dedesubt cu piele, să ţie. În stânga mea, la
masa de lucru, se afla Sânziana Pop; în dreapta,
Gabriela Melinescu. Două fete frumoase, simpatice,
cărora într-o zi le cumpărasem două berete albe,
identice.
Alexandru George se aşezase timid în colţul
mesei la care lucra Gabriela. Mă făceam că nu văd,
deşi vedeam. La un moment dat, s-a auzit un
zdrăngănit ca de bucătărie, apoi un râs, un râs
nebun, al Melineascăi. Când m-am uitat, pe biroul
ei văzui o oală nouă, roşie, şi o cratiţă albastră noinouţe, achiziţia cavalerului singuratic, burlac,
gospodar, a criticului pe care îl admiram atât.
Gabriela a venit la mine râzând cum râdea autoarea jurământului de castitate şi sărăcie. Alexandru
George, întors spre noi, ne privea mirat. Nu
înţelegea.
Acesta a fost momentul nu că e «sucit», cînd am
înţeles că are geniu.
Am certat-o ulterior pe Gabriela: fanţii de
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duzină, i-am zis, aduc flori pieritoare, lipsite de
consecinţe; bărbaţii adevăraţi oferă aleselor lor tot
ce se poate să dea vieţii substanţă, tărie, fidelitate
profundă, sarea… sarea shakespeariană din bucate!…”
G. Călinescu însuşi l-ar fi invidiat pe Constantin
Ţoiu pentru această scenă gogoliană, el care anima
totul şi „intra” până şi în chilia bătrânului cronicar
pentru a-i auzi pana șuierând discret în aerul renascentist… Dar parcă numai pentru asta? Iată și un alt
moment din istoria literaturii române gesticulate.
Suntem în 1989, la Uniunea Scriitorilor, în biroul
preşedintelui de la acea dată al prestigioasei
instituţii, Dumitru Radu Popescu. Țoiu stă „pe
sofaua aceea muzicală, desprinsă parcă din pânzele
impresioniştilor francezi, când, deodată, intră vijelios în birou marele hăituit…
D.R. Popescu şedea la masa lui grea încărcată de
hârtii. În dreapta, de cealaltă parte a mesei, lipit de
colţul ei, se află «nea Victor», reprezentantul
securităţii, un om potolit.
Noul intrat voia să plece la Londra. Şi avea probleme. Nu-i dădeau drumul la Londra. Să conteşti
ceva şi pe urmă să te adresezi tocmai aceluia să-ţi
ofere ceva…
D.R. trebuia să le rezolve pe toate. El punea
mâna pe telefon, vorbea, se agita, dezlegând ce se
putea, şi dezlegase multe. Ce nu putea să rezolve,
era doar poziţia talentului, tăria talentului, autenticitatea lui… Treaba cu Londra era încurcată. Şi-atunci, nesupusul, frumosul dizident, văzându-l pe omul
securităţii – se cunoşteau – un ins bonom,
înţelegător, avu un gest… El, teribilul negator, se
aruncă înainte, pe neaşteptate, se trânti în genunchi,
turceşte, ca la Înalta Poartă strigând: «Nene Victore,
lasă-mă, bre, şi pă mine să plec la Londra!» Şi avea
să plece… Putea să fie de teatru. O glumire.
Oricum, acestea fuseseră vorbele. O scenă cu
adevărat istorică. Una pe care nici cea mai fină şi
mai fidelă peliculă nu ar fi putut s-o înregistreze
mai bine decât cei doi prozatori de faţă, cu auzurile
lor atât de exersate şi care se priveau între ei, uluiţi.
Nu de comica, de istanbuliceasca trântire în genunchi. Uluiţi că soarta îi alesese anume pe ei să fie
martori, şi nu pe alţii; pe ei, care, molipsiţi de
Clasic, vedeau monstruos”.
Ambele personaje – şi cel din povestea de la
Luceafărul, şi cel din biroul preşedintelui Uniunii
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Scriitorilor exprimă ceva din ambiguitatea unei
epoci şi din morala unei lumi…
„Monşerilor, dacă Petru Dumitriu se-ntoarce
(din exil) ne beleşte pe toţi” – le-ar fi spus Marin
Preda unor confraţi, între care se afla şi Constantin
Ţoiu. Ceea ce atestă, încă o dată, că autorul Cronicii
de familie era perceput de lumea literară ca fiind
primul dintre cei câţiva mari prozatori români
afirmaţi şi consacraţi în epoca postbelică. Recitesc
în Memoria ca zestre, a Ninei Cassian, care nota în
1987, la New York, cu detaşare: „Petru Dumitru,
fără îndoială cel mai mare prozator român de după
război (c’est mon opinion et je l’admets)”. E limpede că Petru Dumitriu îi stimula şi poate chiar îi fascina pe ceilalţi doi mari: Marin Preda şi Eugen
Barbu. Cel din urmă, aflăm de la Constantin Ţoiu,
mărturisea, mult timp după plecarea lui Petru
Dumitriu, într-un text trimis Gazetei literare: „Mi-e
dor de P.D.”, ceea ce a putut apărea în revistă
datorită complicităţii responsabilului de număr,
care era Ţoiu, cu un cenzor abil şi inteligent.
Autorul Gropii şi al Săptămînii nebunilor îl adora şi
îl invidia totodată pentru cultura şi rafinamentul
său, iar Preda îl invidia, şi el, dar altfel – „cu umorul
ieşit din forţa înzestrării sale (....) Generaţiile viitoare vor înţelege. Au fost, în cea de-a doua parte a
secolului XX, scriitorii nevoiţi să lucreze doar cu o
jumătate de intelect liber, dacă nu cu un sfert; au
fost şi ei, au scris, şi asta era viaţa lor, care e una
singură, vrând-nevrând ca şi istoria: Notre histoire
est noble et tragique/ Comme le marque d’un
tyran…
De aici înainte, cititorii au de ales între
textişoarele nevolnicului, plîngăciosului Goma şi
arta seniorială a lui Petru Dumitriu.
Dacă se poate face o alăturare”. Sigur că nu se
poate!
În ceea ce-l priveşte pe Marin Preda, interesant
este că opiniile celor doi importanţi scriitori,
Constantin Ţoiu şi Nina Cassian, coincid
esențialmente, mai ales cînd este comparat cu Petru
Dumitriu. Dacă Eugen Barbu, observă Ţoiu, –
„Ancorat, definitiv, cu talent şi vervă, în lumea periferiei bucureştene, pizmuia otrăvit, boieria, şi-n
viaţă şi-n scris, a lui… P.D”, deşi „îl adora”, „Cu
Marin Preda, era altceva. Talentul său se oprea la
bariera oraşului. Toate caznele, toată filosofia sa
silită, de normalist, nu făceau cât salcâmul de neuiCONVORBIRI LITERARE

tat... Şi el îl invidia pe Petru Dumitriu”.
Aş fi fost foarte curios să aflu dacă şi de ce îl
invidia Constantin Ţoiu pe Marin Preda?! Nu trebuie însă să fii mare psihanalist, pentru a-ţi da
seama că e vorba de un complex Preda. Dar, apropo
de Marin Preda, să asistăm, grație lui Țoiu, la o
dispută între creatorul „Moromeților” și Alexandru
Ivasiuc petrecută în biroul directorial al primului:
„Marin Preda aproape că zbiera cu spume la gură…
: «Şi mai lasă-mă naibii, cu Marx al tău! Să-l văd eu
pe tac-tu că ară pământul de dimineaţă până seara,
că apasă întruna pe coarnele plugului, nemâncat, cu
soarele-n cap, să-l văd!» (…) Ei, să te văz acuş,
Alexandre, îmi ziceam (cum îi ziceam eu lui
Ivasiuc), care Ivasiuc, trăgând aer în piept cu furie,
explodase: «Dar să-l văd eu pe tatăl tău (adică
Moromete) că citeşte mii şi mii de volume, zeci de
mii şi mii de cărţi pe an, toată biblioteca, – ai? să-l
văd!»
Aici, se întâmplase o minune. Din toată ura
ţărănească ce i se citea în glas, pe figură, Marin
Preda scoase instantaneu un behăit al lui, cum
făcea, o behăială lungă şi veselă, admirativă, şi
apropiindu-se de Ivasiuc, îi pune mâna pe umăr: –
aşa e, monşer, aşa e! făcea.
Mă uitam la ei uluit. Mai ales la Preda. De când
sânt scriitori pe lume, aşa ceva nu se mai văzuse”.
Închei cu un episod tulburător petrecut „În
Rusia! Tocmai în Rusia! La Tobolsk”, în centrul
Siberiei. Acolo, rememorează Constantin Țoiu, s-au
urcat la o tribună scriitori veniți din mai multe ţări.
După cuvântări și lecturi, mai mulți copii, fiecare
cu cărţi în brațe, s-au repezit pentru a obţine autografe. Autografe pe cărţi ce nu erau ale oaspeţilor de
faţă. Dar „un coleg rus, văzându-ne atât de
încurcaţi, ne lămurise pe loc. Copiii învăţaseră la
şcoală că toţi scriitorii din lume erau de fapt nişte
fraţi şi că oricând puteau semna unul pentru altul.
Aşa se face că m-am iscălit, fără nici o ruşine, pe
Învierea… pe Crimă şi pedeapsă… pe Serile în
cătunul de lângă Dikanka… pe Suflete moarte…/
Cu Rusia nu-i de glumit”. De luat aminte!
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Icu CRĂCIUN
În revista Luceafărul (an. IX, nr. 1, din 1 ianuarie
1910), revistă care apărea la Sibiu, Emil Gârleanu are
două articole: Manuscrisele lui Creangă și O piesă de
teatru a lui Creangă, acesta din urmă fiind tipărit prima
dată în revista Arhiva din Iași, în 1902, după cum
mărturisește el însuși. Rezumativ, le voi prezenta mai
la vale. Despre manuscrisele lui Ion Creangă (18371889), Gârleanu notează că „Ele au înfruntat o adevărată Odisee!”, trecând prin foarte multe mâini. „Când
s-a tipărit întâiul volum al lui Creangă, manuscrisele au
fost date în păstrarea lui Gruber” notează Emil
Gârleanu în primul articol. După moartea acestuia, dna Gruber a vândut biblioteca, inclusiv manuscrisele,
unui oarecare doctor Mendel. Acesta a aruncat o parte
din ele la gunoi, iar pe celelalte le-a dăruit profesorului
Gheorghe Scobai din Iași, care, la rândul său, le-a dat
lui Gh. Teodorescu-Kirileanu. Subliniem faptul că
acesta, împreună cu Ilarie Chendi, au întocmit în 1910
una din cele mai bune ediții a operelor lui Creangă.
Până să ajungă la Biblioteca Academiei, o parte din
manuscrise a trecut și pe la avocatul Silvestru, care lea cumpărat cu kilogramul de la un comerciant evreu.
Acesta le-a dat lui A.D. Xenopol, care le-a dăruit lui
Emil Gârleanu și lui A.C. Cuza. Ion Creangă le vorbea
prietenilor deseori despre faptul că scria „o piesă
țărănească”. Printre alte manuscrise, la Gârleanu a
ajuns doar prima foaie din comedia Dragoste chioară și
amor ghebos, proiectată în trei acte (inițial, „a fost
hotărâtă într-un singur act, dar autorul a șters – precizează Emil Gârleanu - și a scris pe urmă: 3 acte”).
Această foaie o redăm și noi; din motive tehnice,
am schimbat doar apostroful cu liniuța.
„Dragoste chioară și amor ghebos
Comedie în trei acte
Persoanele
1) Zamfir Bâlbâilă, proprietarul casei
2) Mariea Tololoiu, ofițereasă alungată de la bărbat
3) Zărghilă, psalt, amorezul Tololoaei (n. n., psalt =
cântăreț de strană în biserică; dascăl, cantor)
4) Marița ce mare, fiica Tololoaei
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5) Marița cea mică, a doua fiică a Tololoaei
6) Un căpitan ș-o căpităneasă
7) Avocatul Dierie, sprijinul ofițeresei
8) Îngrijitorul unei mânăstiri și prietenul advocatului
9) Sarsailă, debitant de tutun
10) Mai multe persoane, prieteni de-a lui Zărghilă
și Tololoae
Actul I se petrece într-o căsuță din Tătăraș, pe
malul Căcăinei, unde-i locul drăgălaș.
Scena I
Zărghilă (singur): Ei, apoi, zi că nu-s nebun. Eu
psalt, ea ofițereasă. Dela dânsa până la mine, câtu-i de
la cer până la pământ. Dar o încercare nu strică. Ia să
mă ciuculițesc și eu o leacă: un surduc negru, o pălărie
naltă și o pereche de mănuși negre, nu-i vorbă, pot sămi fac: că eu am câteva părăluțe într-un loc. Dar oare
dac-aș face asta, i-aș cădea cu tronc la inimă? Zoița, era
Zoița; din sat dela noi, mă puteam înțelege cu dânsa în
vorbă. Dar asta-i asta: ofițereasă, femeie iscusită,
cucoană mare, vorbește cu noimă și poate să fi având
multe năcăfele. Dar și eu am să fac pe dracu-n patru șam s-o îndesesc cu scofeturi și cu aghioasele, și poate
s-o scot din minte. Și rob de m-ar vârî la dânsa, am
petrece; că-i odată cucoană și femeie la locul ei.
Scena a II-a
Zărghilă, Tololoae și Bâlbâilă
Zărghilă: Sărut mâinile, cucoană Marie. Bine,
sănătoșică, cum ați petrecut de când nu v-am văzut?
Tololoaea: A!….cârnă, a Sculeni, a spart fereștile, a
dracu iee a dânșii… A nu hi domnu Zamfir acolo, eu a
moartă fost poate, nu mai ajunge ei ziua de mâni!...”
(„Aici se sfârșește manuscrisul lui Creangă” notează Emil Gârleanu)
Din păcate, celelalte foi nu s-au mai găsit nici până
în ziua de astăzi.
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Ionel POPA
În pădurea Petrişorului. Poemul elegie aparţine creaţiei de tinereţe a scriitorului (Vremuri de
bejenie – 1907). Găsim în această proză scurtă
elemente care anunţă ceea ce va deveni tânărul
scriitor: Sadoveanu „mare poet al naturii”.
Bucata e un tablou de natură, în prim-plan cu
un singur personaj: o căprioară.
Sub aspectul artei descriptive proza se caracterizează prin armonioasa împletire a imaginilor
vizuale, tactile, olfactive, cu o uşoară dominare a
celor auditive, de o mare bogăţie şi fineţe a nuanţelor. E trăsătura caracteristică nu numai a artei
descripţiei, ci şi a portretisticii.
Compoziţional textul are două planuri într-o
permanentă împletire: planul descriptiv – tabloul
de natură şi planul unei drame. Se realizează astfel „un film” a cărui derulare înfăţişează etapele
dramei căprioarei, până la stingerea ei din viaţă,
odată cu sfârşitul zilei şi instaurarea liniştii înserării. Acestei părţi din povestire [„Moartea
căprioarei”], Aurel Nicolescu a făcut o excelentă
analiză stilistică (Observaţii asupra limbii scriitorilor români, Ed. Albatros, col. Lyceum,
1971).
Textul prin toate componentele sale ( compoziţie, lexic, structura morfo-sintactică, stil) pune
în lumină caracterul tragic al evenimentului din
pădure.
Compoziţional povestirea are trei părţi: prima
parte e un tablou de natură; a doua, nuanţată
epic, conţine prezenţa a doi vânători şi dialogul
lor despre vânătoare. Aceste două părţi pregătesc
ultima parte: apariţia căprioarei şi împuşcarea ei.
Este partea care conţine mesajul povestirii,
mesaj ce vine din viziunea şi concepţia lui
Sadoveanu despre natură şi legile ei şi despre
CONVORBIRI LITERARE

relaţia om-natură.
Prima parte e un minunat tablou de natură, pe
care, fără nici o reţinere, şi-ar fi pus semnătura
oricare dintre maeştrii peisagişti impresionişti:
„Era pe la sfârşitul lui august”; „de pe cerul răsăritului soarele începea să-i pătrundă [pădurii]
ascunzişurile”; „lumina se cernea în ploaie deasă
şi caldă de raze”. În liniştea şi lumina paradisiacă
pulsează viaţa: „roiuri de musculiţe”; „păsări
mărunte, stropite cu felurite culori, se chemau”;
„fluturi jucau pe deasupra ierbii dese, în care
începeau să se îngrămădească miresme calde”;
„mişcarea vieţii” era o chemare nedesluşită,
moale, stinsă”. De notat: lipsesc, oare întâmplător? animalele mari de pradă.
Partea a doua. Paradisul e tulburat de glas de
corn şi de „schiaful copoilor”; se auzeau şi voci
omeneşti. Pe la amiază, pe potecă au intrat doi
oameni „cercetând cu ochii desişurile”. Unul
„era un bărbat tânăr încă, cu faţa plină, roşcovană, cu puţină mustaţă bălaie, cu puţin pântece.
Un om bine hrănit, cu obrazul mulţumit şi cu
ochi veseli”. Era „boierul Grigoriţă”. Celălalt era
pădurarul Vasile, „un zdrahon nalt şi spătos, cu
mustaţă groasă, întunecoasă, dar cu privirea limpede şi senină”.
Ce ne spun cele două portrete, excelent desenate din câteva tuşe de penel verbal? „Boierul”
e mulţumit de sine, e plin de viaţă, însă de altă
viaţă decât cea care palpită în pădurea de basm.
Pădurarul, prin înfăţişare, e om al pădurii, al
naturii, dar care, după cun reiese din povestire,
şi-a pierdut acest rang din cauza patimii de a
vâna, trădându-şi astfel datoria de păzitor şi
ocrotitor al vieţii pădurii.
În timp ce se afundau în pădure, cercetând în
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stânga şi în dreapta, pădurarul dădea indicaţii
boierului şi îi povestea cu fală fapte vânătoreşti
de ale sale. În atitudinea pădurarului faţă de
pădure şi vieţuitoarele ei se întrevede o nepăsare:
despre veveriţa, care „îi privi o clipă cu ochişorii
ei negri, se dosi după o cracă, sări ca o minge
castanie de păr, în alt copac şi se pierdu în frunziş” nu catadicsi să spună, adresându-se boierului, decât ” Ia o biată dihanie mititică…”
Partea a treia. Cei doi au ajuns într-o poeniţă
ce „dormea” într-o „pulbere de lumină, într-o
neclintită singurătate”.
„Dintrodată, când nici nu se aşteptau, când
stăteau numai cu urechile aţintite la bătaia răsunătoare a câinilor, scurt, din tufe dese, cu foşnet
iute, răsări o căprioară cenuşie, pe picioarele-i
subţiri şi srintene. Ca o săgeată trecu pe lângă
boier, la câţva paşi”. Cei doi traseră asupra
căprioarei.
La ceea ce spusese despre cei doi, acum naratorul completează cu o notă despre comportamentul lor:
„Boierul era aţâţat şi mânios:
– Cum dracu a venit aşa? […]. Cum dracu?
Şopti cu ciudă boierul […]”
Pădurarul îi replică fără a se impacienta:
– A fost fără ştire… zise încet Vasile. Da’nui nimica… Trebuie să mâie câinii într-acoace
alta… Aici e hăţişul lor…”
Se aşterne tăcerea. Printre tufe dese, prin
luminişuri scurte „căprioara fuge alungată de
spaimă, se depărta spre pârâu. O clipă se opri tremurând […]. Apoi, încetinându-şi fuga, îşi făcu
loc printre frunzişuri în albia apei. Cu cele două
picioare dinainte în unde, cu celelalte în iarba
malului, stătea pe loc. Blăniţa cenuşie îi lucea în
umbră; numai capul fin, cu urechile înălţate, cu
ochii mari sta într-un sul de raze. Ascultă puţin.
Apoi îşi plecă botul şi atinse de două ori apa […
]. Îşi ridică iar ochii. În undele limpezi, apoi,
deodată căzu o picătură de sânge […]. Căprioara
îşi plecă domol capul, ca şi cum voia să-şi privească în oglinda aburită jumătatea dinainte a
trupului […]. Apoi avu parcă un geamăt uşurel
şi-şi întoarse botişorul negru spre pata de sânge”.
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Pe poteca pe care a venit a răzbătut un ţap speriat. Se oprise lângă căprioară, mirosid-o.
„Căprioara mugise încet, abia auzit, parcă spunea ceva”. Simţind primejdia, ţapul „sări sprinten peste pârâu şi dispăru în desişuri”.
Şchiopătând, căprioara porni în susul râului,
„mergea la deal şi picături de sânge se tot prelingeau de-a lungul piciorului stâng”. Se opri, sus,
între mesteceni, în iarba înaltă. „Sta mută […] în
tăcerea măreaţă a codrului. Parcă asculta, parcă
se gândea, şi din când în când era străbătută de
un cutremur care-i alerga pe sub piele. Umbra
creştea în jurul ei”. În pisc se înălţa „bradul, vestitor al vânturilor”. Pădurea, veghind moartea
căprioarei, „avea în răstimpuri înfiorări”, prin
bradul din pisc „trecu o oftare”. Pe cer a început
„să tremure lacrima de aur a celei dintâi steluţe”.
Mugind încet, căprioara „murea, sub pletele
mestecenilor cu trunchiuri albe”.
Moartea căprioarei este mioritică.
Prin descrierea confruntării căprioarei cu
moartea scriitorul nu face altceva decât umanizează această fiinţă a pădurii. Cu tot lirismul din
descrierea morţii căprioarei, scriitorul evită tonul
sentimental, lacrimogen. Tonul e înalt, grav,
solemn.
Vânătoarea din pădurea Petrişorului nu este
vânătoare ritualică. În pădure s-a comis o crimă.
Moartea adusă de mâna omului scoate căprioara
din legile Firii. După înfăptuirea crimei, pădurea
se închide în sine şi refuză orice comunicare cu
cei doi vânători călăi. Lipsa iubirii pentru pădure
şi a dorinţei de cunoaştere face din vânătoare un
act criminal împotriva naturii.
Pe Deleleu. Una din tezele filosofiei şi eticii
lui Mihail Sadoveanu e existenţa legii cosmice
care ţine într-o relaţie de taină şi echilibru viaţa
cu moartea. Mica povestire Pe Deleleu, cunoscută şi sub titlul Cum a căzut moș Calistrat pe
Deleleu, ilustrează, printr-o bijuterie literară,
simplă în montura sa de fineţe, această teză.
Moş Calistru Puşcaş, însoţit de nepotul [la
Sadoveanu, cu două-trei excepţii, există mereu
un „uncheş” şi un „nepot’] urcă la munte pentru
CONVORBIRI LITERARE

vânătoare. Urcuşul până la „locul ştiut”, la „coliba noastră” a devenit mai greu pentru uncheş.
Are nevoie de popasuri; muntele i se pare „că a
crescut”; dorul de munte e mai mare decât puterile sale.Când au ajuns la colibă bătrânul se puse
gemând la pământ, pe patul de frunze. Davidel e
trimis la locul de pândă.. Rămas singur uncheşul
ascultă cu luare-aminte sihla şi lătratul câinilor
altor vânători. „Îi zvâgnea inima în piept rar şi
tare, parcă-i ciocănea coastele, ş-avea în toate
mădularele o trudă, o răceală”.
Stând la locul de pândă, dintrodată, Dăvidel
aude sunetul de chemare al cornului uncheşului.
E sunet de primejdie. După un moment de cumpănă, Dăvidel se întoarce în fugă la colibă,
găsind pe moşu cu „obrazul de ceară albă”, cu
fruntea şi mâinile reci. Cu grabă, nepotul strânge
câteva crenguţe moarte de brad şi aprinde focul,
apoi suflă „cu bătăi de limbă” în corn chemând
în ajutor pe vânătorii ce se aflau pe aproape.
Aceştia „când văzură pe moş Calistru pricepură.
Fără un cuvânt, Boboc, pădurarul cel scund, se
repezi, smulse din foc o crenguţă aprinsă de cetină şi-o puse în mâna întinsă a bătrânului ca să
moară creştineşte”. Toţi se descoperiră în tăcere,
trăgându-şi cu stânga de pe plete căciulile, „pe
când în codru posomorât de amurg, în depărtate
şi tainice tainiţe, sunau aceleaşi ţîhnituri fantastice de copoi alungând căprioarele”.
Moş Calistru a urcat în munte pentru ultima
sa vânătoare.
De la prima lectură, cât de cât atentă, se
remarcă cadrul cosmic al poveştii despre cum a
căzut moş Calistrat pe Deleleu, cel care îi zice
nepotului: „Eu, bre, o viaţă de om aici, sub
codru, am petrecut-o. Eu cu pădurarii, cu câinii şi
cu sălbăticiunile”.
Dimensiunea cosmică a povestirii se deschide
treptat şi va cuprinde în ea evenimentul din viaţa
de jos: „cerul alburiu şi zările în ceaţă se desfăşurau, zile după zile, în aceeaşi blândă tihnă”;
„luna plină cernea o lumină argintie”; „către sfârşitul lui răpciune, s-a trezit din miazănoapte vânturile”; peste noapte „a curs puf de omăt”; „către
dimineţă ninsoarea stătu”; intraţi în munte,
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moşul şi nepotul au fost „împresuraţi deodată de
o linişte adâncă [liniştea adâncă sadoveniană,
omniprezentă, e omoloagă muzicii planetelor a
lui Pitagora]
Cunoscător al legilor Firii, moş Calistru,
însoţit de Davidel [atenţie la diminutiv] aflat în
proces de învăţare şi iniţiere, simţind că „s-apropie funia de par” urcă pentru ultima oară, definitiv, pe munte. De fapt merge spre mormântul său
natural.
Cu cât urcau pe munte spre „coliba ştiută”, se
înmulţesc semnele prevestitore de moarte: „s-au
scuturat frunzele fără brumă şi stau troienite pe
cărări”; „luna plină cernea o pâclă argintie”; „Şintr-un amurg, au început a se zări pe sub nourii
plumburii cârduri nesfârşite de ciori cârâind şi
ţipând”; „lumina leşietică le punea pe obrazuri
nişte măşti palide”; codrul „parcă-i pustiu şi prohodit”; câinii de vânătoare sânt gata „să urle”;
„ziua tristă fără soare”; „val de umbră”; din deschizătura colibei, uncheşul zăreşte „coama înflorită în alb – a codrului de brad. Era încă lumină
în liniştea de moarte”.
Şi înfăţişarea şi mişcările lui moş Calistru
poartă semnele morţii: „Măi Davidel, să mai
stăm o leacă. E greu cu încheieturile ruginite”;
„Gâfâia şi-i crescuseră în cap ochii”; bătrânul se
puse gemând la pământ, pe patul de frunze”;
„ochii bulbucaţi”; „obrazul era de ceară albă”;
„fruntea, mâinile erau reci”.
De reţinut varietatea cuvintelor şi sintagmelor
prin care moartea e numită eufemistic.
Moş Calistru, om al muntelui, fiu al Firii, are
o moarte frumoasă. Frumuseţea şi măreţia
momentului stă în simplitatea lui şi în demnitatea, seninătatea cu care moartea e întâmpinată:
„Nici o anxietate în faţa morţii, probă a unei înţelepciuni seculare (Pompiliu Marcea). Uncheşul
trece dincolo şi intră în mişcarea cosmică în care
viaţa şi moartea sunt clipe ale unui proces unic şi
veşnic.
Literar povestirea despre cum a căzut moş
Calistrat pe Deleleu poate fi considerată o odă
pindarică, o pitică.
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MIGĂLIND LA TÂMPLA
UNOR TIMPURI APUSE
Livia CIUPERCĂ
Reușesc să achiziționez o carte rară, Ion
Găvănescul – Amintiri. Momente și siluete (Casa
Școalelor, 1944, 408 p.). Îmbietoare și emoționantă
lectură!
De ce s-ar cuveni să ne amintim de Ion
Găvănescu(l)? Pentru că este primul din pleiada profesorilor universitari de Pedagogie de la Universitatea
din Iași. Pe baza manualului său de Istorie a
Pedagogiei (1903), au sporit în cercetare viitorii
specialiști ai școlii ieșene: Ștefan Bârsănescu (18951984), Constantin Narly (1896-1956) – la Iași,
Cernăuți și București, precum și George Văideanu
(1924-2014) – fost student al lui Ștefan Bârsănescu –
contemporanul nostru, pe care l-am cunoscut și de la
care am preluat precepte pedagogice, fructificate,
constructiv, în îndelungata mea activitate de profesor
în învățământul preuniversitar.
Cu acest volum prea puțin cunoscut (dar din care
unii s-au înfruptat, fără a face și strigare), pătrundem
în intimitatea omului Ion Găvănescu(l). E drept, acest
volum nu este „biografie”, nici „autobiografie”, ci
doar imortalizare a unor „clipe trăite și chipuri desprinse din fresca unei vieți”. Oameni și fapte, nu
neapărat oglindite în ordine cronologică. Însă aceste
„chipuri” (figuri reale, autentice) capătă o aureolă de
tandrețe care s-a dorit conservare neîntinată.
Ion Găvănescu(l) a fost un dascăl eminent, a iubit
urbea ieșeană, căreia i s-a dăruit… ca inspector școlar,
cercetător științific, fondator, profesor și director al
Seminarului Pedagogic Universitar (1899-1932).
Concomitent, s-a implicat și în gazetărie, conducând
revista ieșeană „Cultura română” (în perioada 19031911), ba chiar și în politică (malefică decizie), iar
aproape 30 de ani, s-a remarcat și ca membru în
Comitetul Teatrului Național Iași. Așa se explică și
piesele de teatru scrise în această perioadă, firește,
reprezentate și pe scena Teatrului Național din Iași.
Amintim de Gura Lumii (piesă în patru acte, 19001908), O cartă de vizită (piesă într-un act, 1898),
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Ursita (alegorie într-un act, 1911), Neamul (dramă în
3 acte), Fără leac (comedie în 3 acte). Ultimele două,
doar reprezentate și nepublicate.
A ocupat, prin concurs, Catedra de Pedagogie a
Universității din Iași, titular fiind, în perioada 18881932. În total, 45 de ani! După pensionare, a părăsit
Iașii, s-a stabilit în Bucureștiul visurilor sale, iar în
ultima parte a vieții, retras la Mănăstirea „Pasărea”
(acolo unde și-ar fi dorit să odihnească întru vecie,
sorții hotărând altfel!), și-a depănat, meticulos, amintirile care cuprind zece capitole. Dar, aici și acum, voi
face referire doar la primele patru capitole, esențiale
în formarea viitorului intelectual.
Primul capitol, firesc, este dăruit propriei copilării. Renasc din condei „toate ființele care m-au crescut, cu care am trăit”, firește, părinții și bunicii;
deopotrivă, duioase amintirile și despre „servitorii
casei”, „vietățile curții”, vecinii, țiganul lăutar etc.
„De la fiecare am un semn, o zâmbire, o privire, o
chemare”. Pe drept cuvânt, totul se cere să fie „pomenit”, inclusiv, „casele părintești și casele bătrânești din
Buzău”, „situate pe două străzi deosebite, unite între
ele prin curțile caselor”, una dintre ele chiar purtând,
astăzi, numele „Găvănescu”.
Firul vieții își are ale ei taine, gândind, fie la
momentul despărțirii de argatul Nuțu, fie salvarea, ca
prin minune, dintr-o trăsură ce s-a dezechilibrat de
„spaima înfuriată a celor doi cai ieșiți din fire” care
„fugeau de mâncau pământul”.
Anii școlarității la „Școala Domnească” și primii
dascăli devin momente de vibrantă emoție. Cu detalii
memorabile, uneori, picante, și ca elev internist la
Liceul „Matei Basarab” din București. De altfel, acolo
va studia, fiind mereu premiant, și Horia Furtuna, în
zorii secolului al XX-lea.
Admirabile-s portretele unor dascăli model!
Ieremia Circă – „un mare Român”, „Tata” Nestor și
Ion Bădilescu – profesorii de Latină; Lăzărescu – profesorul de Istorie; Nanian și C.F. Robescu – profesorii
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de Științele Naturale; Elie Angelescu, Hârjău, Alecu
Robescu, Alecu Borănescu – profesorii de
Matematică; Lacroix și Raoul de Pontbriant – profesorii de Limba Franceză; Răceanu – profesorul de
Filosofie; Demarat – Profesorul de Limba Elină sau
„prea cuviosul Iosif Naniescu” – profesorul de
Religie.
Anii nu au șters din memorie nici măcar sala de
clasă unde a studiat la „Matei Basarab”: „Sala în care
Părintele Iosif Naniescu ne da lecții de Religie era în
partea stângă a intrării principale din clădirea de pe
strada Rahovei, colț cu strada ce duce la Filaret”.
„Catedra era în lumina ferestrelor despre Răsărit ce
dădeau în prima curte a localului. Cum ședeam în
capul băncii întâi, drept în fața catedrei, am în minte
întipărit chipul bunului, blândului nostru profesor de
Religie, cu barba lui venerabilă, cu privirea lui luminoasă, pătrunzătoare, plină de bunătate și evlavie./
Explicațiile lui erau interesante. Spuse cu voce dulce,
familiar, aveau un efect de liniște sufletească, de reculegere. Tonul lui blajin înșela pe unele firi zburdalnice: îl luau ca semn al unei slăbiciuni de voință.
Credeau că se pot sustrage ușor de supt jugul
autorității. Începeau să șoptească între ei. Atunci,
Părintele Iosif Naniescu imediat se întrerupea din
explicație, și le atrăgea atenția delicat:/ Domnilor!/
Fără să le spună nimic mai mult, își continua
explicația, cu aceeași dulce bunătate liniștitoare, care
producea celor ușurei același efect. Atunci Părintele
Iosif Naniescu iar se apropia și iar, acum cu puțin ton
de dojană:/ Domnilor!” Dacă se repeta a treia oară,
părintele îi apostrofa, cu subînțeles, „Domnișorilor!”
Dacă, și când era cazul, Profesorul apela la cuvinte
„tari, aspre, tăioase, care cădeau usturătoare ca niște
plesnituri de bici ale mâniei îndelung înfrânate:/
„Jigănii!” Rezultatul? „Rău-nărăviții clasei se trezeau
asupra realității nebănuite. Supunerea și ascultarea
erau cucerite, și pentru prezent și pentru totdeauna”.
Opus „profesorului” de Religie, fi-va profesorul
de Franceză, delicatul și sensibilul Lacroix, cu
atenționările sale disperate și fără de efect: „Allons,
allons, messieurs!”
Impresionează, în descrieri detaliate, „bunătatea
părintească ascunsă în tăișul de ghiață al zâmbetului
ironic” al profesorului de Matematică Elie Angelescu,
sau cea a erudiților: Giovanni Frollo (1832-1899) și
Ieremia Circa (fost coleg, la Theresianum din Viena,
cu Titu Maiorescu), autorul, printre altele, al unei
Gramatici a Limbii Românești (1878).
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Evocarea figurilor dragi, reconstituirea unor anumite portrete creează emoție constructivă, gândind la
instrucția școlară, dispunerea sălilor de curs, personalitatea profesorilor, prezența unui „corespondent”
(confident/duhovnic) pentru fiecare elev – sau – metoda ingenioasă a profesorului Nanian de a-i verifica pe
elevi pe bază de bilete, ca la examen, dar cu manualul,
la vedere, în bancă. Câte puțin, din fiecare, model și
pentru zilele de astăzi, în școala românească, firește!
Asemenea, rigoarea simetrică a metodelor didactice utilizate de profesorii Bădilescu și Nestor, ambii
profesori de Limba Latină. La primul, se învăța
„temeinic” și „solid”, „regulile declinărilor, conjugările, etimologia”, la celălalt, „sintaxa”. Portretul dedicat profesorului Ion Bădilescu este de un pitoresc
aparte, de un umor de-a dreptul macabru (ar spune
școlărimea zilelor noastre), dar extrem de benefic
tuturor generațiilor care i-au trecut prin „mână”.
Înțelegem cât de plăcută este pentru elevi o figură
tânără care iradiază prospețime și voie bună, precum
figura profesorilor Hâjău („chip totdeauna proaspăt
ras, împodobit de o mustață de sub care mijea, în colț,
surâsul lui plin de o căldură și serioasă afecție”) sau
Alecu Robescu (cu al său „cap rotund, nas cârn” care
„se armoniza, în(tr)-o expresie de box, cu buzele gurii
gata să rânjească, dacă nu să muște”)!
Dar examenul de final de liceu, din vremea ministeriatului prezidat de V.A. Urechia, desfășurat în sălile
Universității, în „asistența delegaților ministeriali”?
Memorabil moment!
Prezent în sala de examen, Generalul Gheorghe
Manu (1833-1911) încearcă să-l ajute pe elevul care
se chinuia în zadar să găsească în „Tabla de logaritmi”
însemnul care-i trebuia la rezolvarea problemei date.
Supărat pe elev, profesorul examinator Alecu
Borănescu nici nu va realiza a sa impardonabilă gafă:
„Vezi, dobitocule? Și domnul General Manu știe mai
bine ca tine!”
Generalul însă, „om cuminte, bun cunoscător de
oameni, cu amplă și suplă inteligență”, zâmbește discret și continuă „să călăuzească”, cu tact, calculul elevului.
Pitorească este și portretizarea „transilvăneanului”
Moceanu, personaj „simpatic”, figură reprezentativă a
catedrei de Gimnastică din Țară: om „chipeș”, chică,
„mers de voinic, puțin legănat”, cu „elegante săltături
armonice ale forței”, pasionat de tradiții, „danțuri
vechi”, teatru școlar.
O reminiscență a anilor de liceu, cu referire strict
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la „metoda” de „citire” a notelor muzicale întru selectarea elevilor cu/ fără „voce”, cu/ fără „ureche”, nu-i
dă pace. Așa că, în perioada cât a fost inspector școlar,
apoi, director al „Seminarului Pedagogic Universitar”
din Iași, Ion Găvănescu(l) s-a străduit, printre altele,
să corecteze nefericita sa „experiență” școlară.
În galeria domnilor săi profesori, surprindem
figuri și figuri! Unii meticuloși, implicați, solicitând
elevilor „buchea cărții”, precum Lăzărescu, profesorul de Istorie din cursul superior. Alții, dompotrivă,
pasivi, precum B.S., un alt profesor de Istorie, cel din
cursul inferior, de altfel, „inteligent, dar, ce păcat! de
o lene împărătească”, cu a sa predilectă „metodă” de
predare: „luați de aici, de la pagina cutare, până aici,
la pagina cutare”. Și în sfârșit, o altă categorie de dascăli, „cu o solidă cultură profesională și cu o metodă
care da bune rezultate”, cu referire la Ion Bădilescu,
„excelent pedagog”, dar care utiliza o „metodă”,
cumva singular, „tragerea de urechi și de smocul de
păr de pe lângă urechi”, înspre tâmple, totul, la „timpul oportun” și într-un „chip ingenios”.
Memorialistul Ion Găvănescul apreciază la foștii
săi profesori (în mare parte, cu origini transilvănene),
punctualitatea, meticulozitatea, exigența și
autoexigența, insistând asupra unui gest „supraomenesc” și „eroic”, ce nu poate fi nicicum uitat. Deși
avea pe catafalc, pe unica sa fiică, „Tata” Nestor se
prezintă, totuși, la școală, știind că-l așteaptă elevii
săi.
Între figurile sobre ale liceului se distanțează chipul profesorului de Caligrafie și Desen, Zamfiropol,
surprins cu lacrimi pe obraz. Profund îndurerat, se
adresează elevilor, simplu: „A murit marele HeliadeRădulescu, copii!”. Era 27 aprilie 1872.
Ce rol fundamental poate avea dascălul în modelarea de caractere adolescentine! Pentru ca generația
anului respectiv să înțeleagă cât de „mare” a fost Ion
Heliade-Rădulescu, toate școlile din București au
umplut Podul Mogoșoaei, de la „capătul dinspre
Dâmbovița până la Șosea”, urmând cortegiul funerar.
Asemenea romancierului B. Jordan (ne amintim,
Normaliștii, Învățătorii, Seria Magda Munteanu etc.),
și Ion Găvănescu(l) va evoca atmosfera din „sala de
meditație” care, în vremea sa, se desfășura într-o încăpere din curtea Bisericii „Sfinții Apostoli”, luminată,
seara, cu „lumânări din seu” (posibil, primite în dar de
la preot slujitor).
Dacă protagonistul din Normaliștii nu este tocmai
mulțumit de rigoarea orelor de meditație sau cele „de
aplicație”, conștiinciosul elev Ion Găvănescu(l) adună
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„mucurile” de lumânări, nearse, pentru ca a doua zi,
prezentându-se, dis-de-dimineață, înaintea celorlalți,
să aibă răgazul să studieze. Sau, „în complicitate cu
servitorii”, grupuri de elevi procurau lemne de încălzit sala.
Câtă satisfacție conservată din acele timpuri de
acumulare! „Ce de cărți de literatură, ce de numere de
reviste am sorbit în felul acesta”… „Curierul” lui
Heliade, „Méditations poétiques” ale lui Lamartine,
operele lui Victor Hugo, Alexandre Dumas-père etc.,
pentru ca în cursul superior să citească, direct în franceză, tot ce apărea în colecția „Bibliothèque
Nationale”, deopotrivă, Shakespeare, Goethe, Schiller
sau Buchner, Haeckel, Lacroix sau Robertson.
Pe de altă parte, o nuvelă a lui Nicu Gane, Timuș
și Domnița Ruxandra, îi dă ghes să scrie o dramă. Și
s-a chinuit mult timp s-o finalizeze. Chiar și în vremea când, înscris la Medicină, în loc să-l preocupe
disecția vreunui „antebraț”, el visa la o scenă de dragoste… dintre Țimuș și Ruxandra!...
În fața foii de hârtie, emoțiile renasc: „În sala asta,
mă văz la o tablă mare, înconjurat de colegi, demonstrând vreo teoremă sau căutând să desleg vreo problemă, sau făcând vreo altă lucrare cerută de programul
zilei”. Și-n noianul de amintiri liceale, figura colegului Plopeanu cântând la flaut, un vals de Johann
Strauss – Fire de artist, tresaltă vibrant!
Iată cum amintirile își cer dreptul la „viață”. La o
„viață” înmiresmată de un condei ce zgârie, întristat,
filele unei istorii trăite. Pentru că și Ion Găvănescu(l)
– profesorul, directorul, decanul, membru (la un
moment dat) în „senatul” universității, scriitorul, jurnalistul – a lăsat în Orașul Marii Uniri… o amprentă
demnă de respect.
E drept, după pensionare, părăsește orașul marilor
lui împliniri profesionale, dar ar fi un motiv ca să-l
uităm? Posibil, veți gândi. Nu ar fi nici primul, nici
ultimul! Doar în incinta actualului Colegiu Național
„G. Ibrăileanu”, există un punct de documentare „Ion
Găvănescul”. Și-atât!
Să îndrăznim a vorbi de nemurire?! Un termen
relativ, în conjunctura acestei realități palpabile. Dacă
unele nume sunt recunoscute, cu ușurință, aceasta se
datorește efortului constant al unor minți inimoase de
a nu lăsa să se aștearnă colbul uitării. Tot respectul și
considerațiunea în fața acelora care nu-i uită pe acei
înaintași care, atunci când le devin „ghid”, au grijă
să-i și citeze!
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Liviu PAPUC

M-am împăcat cu gândul că n-are ce căuta Iraclie
Porumbescu într-un Dicționar al literaturii române și
cred că au dreptate diriguitorii academici care au hotărât acest lucru, pentru că, mai ales în zilele noastre,
când avem o pletoră de scriitori, nu face să mai scoatem la iveală niște moaște centenare, chiar dacă s-au
numărat printre artizanii națiunii române. Dar sper să
ni se ierte îndrăzneala de a-l mai pomeni măcar, din
când în când, că... nu se știe niciodată, speranța moare
ultima (pe ce s-o fi bazat cel ce-a scornit sintagma
asta?) – poate va mai interesa pe cineva, cineva care nu
se mulțumește cu prostiile debitate pe wikipedia și alte
asemenea încropeli.
Iraclie Porumbescu (1823-1896) s-a crezut – în
afara menirii clare de preot ortodox – și poet (ca atâția
alții), reușind, de altfel, câteva piese notabile (Lui
Iancu a întrunit voturile majorității comentatorilor). Cu
trecerea timpului și influența prietenilor, a ajuns, spre
sfârșitul vieții, să-și publice în presă bucățile de proză
memorialistică, cele care l-au și impus, până nu de
mult, în atenția posterității. (Un exemplu similar, din
același areal bucovinean, îl constituie T.V. Ștefanelli,
cunoscut și el, astăzi, ca autor al Amintirilor legate de
Mihai Eminescu, și nu ca semnatar al unor studii istorice care l-au propulsat până la fotoliul de membru al
Academiei Române).
Iraclie al nostru își poate trece la activ, post mortem, câteva volume, începând cu ediția din 18981,
întocmită de Leonida Bodnărescul (doar vol. I – intitulat Scrierile lui Iraclie Porumbescu), continuând cu
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cea din 1943 a lui Ion Ștefan și cea din 1978,
apărută la Cluj-Napoca sub „îngrijirea” lui
Nicolae Oprea (acestea două din urmă sub
același titlu: Amintiri, nefiind decât reluări ale
sumarului stabilit de Bodnărescu, mai puțin
ampla
Dezmormântarea
Domnitorilor
Moldovei. În catacombele mănăstirei Putna, iar
ediția clujeană – servilă până la confundare cu
cea din 1943 – grevată și de serioase aspecte
neprofesioniste, taxate imediat de regretatul
George Muntean în „România literară” din 6
iul. 1978 – articolul O „restituire” aproximativă).
Profilul preotului-cărturar bucovinean a
rămas neconturat pe deplin, prin ignorarea cu
desăvârșire a scrierilor sociale și istorice ale
tatălui mult mai celebrului său fiu Ciprian, deși
o parte dintre acestea au fost „scoase pe piață”,
sub formă de broșuri, chiar de către autor, în
limba română sau în cea germană, încă din timpul vieții: Sfat cu sătenii despre autonomia și
congresul bisericesc în Bucovina (1871), Ceva
despre trecutul și prezentul Bucovinei (2 vol. –
1889 și 1891), Tarifa stolei din anul 1796 în eparhia
ortodoxă-orientală a Bucovinei (1892), Cine-i culpabil? (1894), Salvus conductus la catastrofa din Boian
(1894), Zur administrativen Organisirung der gr.or.
Kirche in der Bucovina (1891), Kloster Putna in der
Bukovina (1895) – pentru a ne limita doar la titlurile
care apar în Bibliografia românească modernă.
După ucenicia culturală mănăstirească sub atenta
veghere a igumenului Ghenadie Platenchi, Iraclie are
șansa de a atrage încă de tânăr student atenția influentei
familii Hurmuzachi, al căror om de încredere devine și
la a căror gazetă, „Bucovina” (1848-1850), este redactor – locul în care se și manifestă prin scris. Rămâne un
fidel, inclusiv în ideile cultural-politice-sociale, al lui
Alexandru Hurmuzachi2, cel care a fost cel mai atașat
de nevoile practice ale populației locale și care a găsit
mei lesne, comparativ cu frații săi, limbajul comun cu
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„Vrednic de amintire este și preotul Iraclie
Porumbescu, care era patriot mare și care, atât prin activitatea sa ca preot, cât și prin scrierile sale, merită a fi amintit
cu laudă în paginile istoriei Bucovinei. [...] Cu cât o națiune
se poate mândri cu mai mulți bărbați pre care providența
divină i-a înzestrat cu suflete mari și generoase, cu atât mai
evident își afirmă ea forța intelectuală, geniul său în fața
lumii.”
(Leonida Bodnărescu)
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clasele de jos ale societății, corifeu de la care a fost
onorat să primească prețioase scrisori. Într-una dintre
acestea, după ce-l gratulează pe aprigul paroh
(„Dumnezeu să te ție că ai știut a-ți mai păstra în inimă
un loc pentru alte interese, decât acele strictisime parohiale, [...] acel foc sfânt, care ferește sufletul omului de
a amorți și a putrezi!”), îl îndeamnă cu fermitate să
candideze pentru un loc de deputat în Dieta Bucovinei
(la 1861): „Pentru numele Domnului, pentru nefericita
soartă și suferințele acestei biete țări, nu stați de acum
cu mânile în sân, ce ieșiți pe scenă, mișcați-vă, lucrați,
căutați să nu aleagă poporul dușmani sau ne-nțelepți
sau păpuși, ci să aleagă pe cei mai vrednici din voi, să
aleagă pe oricine va fi onest și capabil și hotărât de a
nu avea în privire decât cauza comună; nu trebuie
oameni servili, ticăloși, fără caracter. Caută, fă ce-i
face, fă ce poți, că doară va să fii ales D-Ta; mult, mult,
prea mult am dori aceasta, că și trebile bisericești se
vor trata la dietă; așa ar trebui să fie, și dară ar trebui să
fie preoți voinici, cum ești, ca să apere acele trebi, toate
interesele bisericii și ale clerului, care sunt nedespărțite
de cele naționale, în contra despotismului episcopesc și
cel lumesc”3.
Tribulațiile carierei preoțești (la Șipot, în creierii
munților huțănești, „cuib al răzvrătirilor politice-sociale provocate de deputatul Cobelița” – 1850-1857; la
Boian, unde sta să izbucnească o revoltă în favoarea
trecerii la religia greco-catolică – 1857-1859; din nou
la Șipot 1859-1865; la Stupca – 1865-1884; în sfârșit în
mai ofertantul Frătăuțul Nou – 1884-1896), vreme în
care și-a întemeiat o familie cu 9 copii, nu l-au îndepărtat de idealul cultural național (de notat și ghidarea lui
Carol Miculi în întreprinderea acestuia de culegere a
folclorului românesc din munții Bucovinei – „de la
anul 1859 până la 1864 Miculi petrecu vacanțele conservatoriale la mine, când mă aflam staționat într-o
comună din fundoaiele Carpaților bucovineni”4) și de
grija pentru ridicarea, din toate punctele de vedere, a
nivelului clasei de jos, a țăranilor, atât material – sărăcia lucie domnea în mare parte a caselor – cât și spiritual, cultural, național. Sunt punctele de forță, la care
revine mereu în articolele sale, ale preotului conștient
de menirea sa nu doar de duhovnic, ci și de „deschizător de minți” în problemele sociale, fără de care nu
întrevedea vreo soluție viabilă de ieșire din oprimarea
efectivă, uneori mai aprigă decât pe vremea turcilor,
după cum singur scria.
Cu spinarea dreaptă, fără a uita de fireasca
diplomație, a atacat în articolele sale atât preoțimea
(până la cel mai înalt vârf) cât și boierimea, atunci când
indivizi din aceste clase sociale, singurele îndatorate
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moral la vegherea asupra bunăstării poporului, nu-și
făceau datoria, ba chiar treceau de limitele bunului
simț în deșănțarea unui comportament aberant.
Numeroase articole incisive se înșiruie în coloanele
gazetelor transilvane (Bucovina nu era în stare să
susțină apariția unui ziar, la vremea aceea), majoritatea
nesemnate, dar a căror paternitate este certificată de trimiterile din unele scrisori, articole bine primite, ba
chiar solicitate de redactorii foilor respective, începând
cu anul 1861 și până în preajma morții, cu precădere în
„Gazeta Transilvaniei” din Brașov și în „Albina” din
Viena (apoi Pesta). Marea luptă se purta atunci pentru
dobândirea autonomiei, atât bisericești cât și politice,
pentru ținerea unui congres bisericesc (aprobat chiar și
de Împăratul, dar împiedicat sistematic de Episcopul
Eugenie Hacman, interesat mai mult de interesele personale), despre folosirea fondurilor bisericești și altele,
dar demnă de relevat este, în acest context, străduința
permanentă a preotului Iraclie Porumbescu de a-i
lămuri cu răbdare pe cei de jos, „a-i lumina”, asupra
dezideratelor dezbătute (semnificativă este broșura,
deja pomenită mai sus, Sfat cu sătenii...).
Întru lămurirea „străinilor” (adică a românilor de
peste munți, dar cu bătaie mult mai lungă), sprijinind
aceleași principii pe care le reiterează neobosit: „triplul
și sacrul tezaur – naționalitatea, confesionalitatea și
patriotismul”, Iraclie elaborează ample treceri în revistă ale situației de ansamblu din cadrul provinciei (ex.
Bucovina în octombrie 1873. Starea lucrurilor, în
eparhie și în țară, altele fără titlu, doar cu data și locul
trimiterii corespondenței), în care deplânge ajungerea
țării la „un pașalâc pentru un dominiu de clici și de
coterii străine într-însa” (sună cunoscută situația, nu?),
prin „neglijența datoriei noastre față de pământul,
poporațiunea și drepturile ce ne compet. Iară sub acest
noi înțeleg pre inteligenția noastră, pre sufletul poporului. Mă grăbesc însă a detalia că inteligenția noastră
patriotică și națională se compune din inteligenția laică
și clericală”. Mai târziu, în 1887, sub semnătura
„Porumb”, este la fel de categoric: „Dar adevărata cangrenă care subminează existența poporului este:
neștiința și întunecarea minții în care se ține el și de
care nu poate scăpa, căci îi lipsește leacul”, pentru că
„cei chemați de a lumina poporul, de a-l trezi din
neștiința și nepriceperea lui cea prea învechită, nu-și
împlinesc această datorie sacră”, și concluzionează,
dând frâu liber condeiului: „Poporul este ca o pajiște
frumoasă unde fel de fel de viețuitoare se hrănesc; așa
hrănește bietul popor multe lipitori, ori de milă ori de
silă”.
Bun cunoscător al istoriei românești, la care face
CONVORBIRI LITERARE

permanent referire, grija pentru buna
La final, din învățămintele părinchivernisire a averii naționale (faitelui Iraclie Porumbescu, încă vreo
două vorbe cu valoare de permanență,
mosul fond religionar), atenția acordată generației tinere, din rândul
bazate pe tradiție și vizând viitorul:
căreia se vor alege viitorii conducă„Să cugetăm și să recugetăm și aceea
tori ai nației, mai ales preocuparea
că noi, prezenții, vom fi judecați despentru prosperarea țărănimii, în intepre o parte și de viitor – de istorie; iar
resul căreia ajunge și la înaintata
despre alta de fiii și urmașii noștri.
concepție, pentru vremea aceea, a
Vom fi judecați, adecă, că ce am făcut
organizării unui memorabil curs de
noi cu talantul patriotic, confesional
industrie casnică și de apicultură în
și național în propriul nostru pământ;
Frătăuții Noi, la 1889, cu profesor
cu talantul care, eluptat, conservat și
adus de la Brașov și cu participanți
apărat de antecesorii noștri chiar cu
din mai multe clase sociale bucoviînsuși sângele lor, l-am erezit de la
nene.
dânșii nu doară numai pentru aceea ca
Dar intrarea în amănunte merită
unicamente nouă, generațiunii preefectuată cu altă ocazie, pentru că
zente, să ne fie proprietate ultimă, ci
Crucea de pe mormântul
măcar două vorbe ar trebui spuse
prin noi întregii posterități omogene a
de la Frătăuții Noi
despre etapa finală a vieții parohului,
lor și a noastre”.
în care, fără a abandona militantismul social, îndemnat
de cei din jur, pune mâna pe condei pentru a înșirui, cu
Note:
precădere în aceeași „Gazeta Transilvaniei”, frânturi de
1. Nina Cionca, în Scrisorile lui Iraclie Porumbescu,
amintiri, acestea întrucâtva mai bine cunoscute, datori- Edit. „Ars docendi”, București, 1999, trece, în mod eronat,
tă volumelor deja pomenite la început5. În aceste „pro- anul 1894.
2. Atașamentul de familia Hurmuzachi era de notorieduse” ale finalului de partidă fraza este mult mai cizelată decât în articolele sociale scrise „în focul luptei” și tate, așa încât, la solicitarea unor fonduri necesare parohiei
adresate unei alte categorii de cititori, calitățile artistice avute în grijă, la 1857, Arhim. Teofil Bendella îi răspunde
sunt indubitabile și, notabil, venerabilul preot avea ce că nu sunt bani la fondul religionar pentru a-i satisface solicitarea și că ar face bine să se adreseze „la Cernauca”:
spune. Din paginile smulse din uitarea trecutului răsar
„Wegen Geld schreiben Sie nach Czernauka”! – v. Leonida
chipuri cunoscute nouă din alte părți, dar aici cu amă- Bodnărescu, Prefață la Scrierile lui Iraclie Porumbescu,
nunte notabile, care conturează specific atmosfera: Cernăuți, 1898, p. 13. Pentru cei mai puțin familiarizați cu
Aron Pumnul, Vasile Alecsandri, Hurmuzăcheștii ș.a. realitățile epocii în Bucovina, facem precizarea că, mai ales
Nu lipsesc, din paginile de proză artistică, obsesiile după anul 1848, între Episcopie și boierimea bucovineană
istorice și naționale, specifice unei întregi generații de – Hurmuzăcheștii constituind vârful de lance al acestei parvrednică aducere aminte.
tide – a existat o stare tensionată, frizând ruptura definitivă.
3. Scrisoare din 2 Faur 1861, apud Leca Morariu,
Ajungând la aspectul istoric, să remarcăm faptul că
Ștefan cel Mare este prezent ca un memento în nume- Iraclie și Ciprian Porumbescu, vol. I, Iraclie Porumbescu,
roase pagini ieșite din pana lui Iraclie Porumbescu, Edit. Heruvim, Pătrăuți, 2014, p. 231. Că nu s-a ales Iraclie
începând cu Dezmormântarea Domnitorilor Moldovei. deputat, prin furtișag de voturi (practică veche, nu doar din
În catacombele mănăstirei Putna (Iași, 1857 – în ziua de astăzi), este aproape de la sine înțeles.
4. Idem, p. 209.
broșură sub titlul Monastirea Putna) și sfârșind cu
5. Aici trebuie să mai blamăm omiterea unor fragmenMănăstirea Putna (în nov. 1895 – și cu broșură în
te, excluse din ultimele două apariții editoriale, cele cu titlimba germană), între acestea figurând în numeroase lul Amintiri, unele cu tradiționalele croșete, altele fără
articole, ca suport al ideilor înălțătoare puse în discuție măcar acest minim respect pentru original. În pasajele
și susținute cu ardoare. Legătura cu domnitorul moldo- omise avem frânturi de istorie locală – unele destul de semvean și cu necropola sa vestită a existat permanent și pe nificative, cum ar fi prezența boierului Alecu Popovici de
plan fizic, pornind de la „stagiul” făcut de copilul la Stupca, generos donator al întreprinderilor culturale din
Heraclius în mănăstire și terminând cu numirea sa, în zonă, sau profilul lui Leon cav. de Goian, rămas în amintire
1895 ca stareț al Putnei, pe care își dorea să o readucă ca propagator al muzicii naționale – care completau tabloul
la vechea-i glorie, dar pe care moartea l-a împiedicat să de epocă, care nu era deloc deranjat de existența unor
personalități ale inteligenției laice.
o facă.
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Simion-Alexandru GAVRIȘ
Înființată la 26 octombrie/ 7 noiembrie 1860,
Universitatea din Iași a fost condusă, încă din primii ani ai existenței sale, de mai multe
personalități implicate în politică – exemplul cel
mai cunoscut fiind, desigur, cel al lui Titu
Maiorescu. În articolul de față mă voi ocupa de un
alt tânăr profesor cu studii în Germania, nu lipsit
de afinități conservatoare și apropiat de
„Junimea” ieșeană1, care a devenit primul rector
al Universității din capitala, deja la început de
declin, a Moldovei: Ion Strat (1836-1879). L-am
considerat, din multe puncte de vedere, un personaj emblematic pentru felul în care elita românească a vremii a înțeles să se raporteze la politica
militantă și, respectiv, la viața academică.
Ion Strat s-a născut la Roman, în familia unui
ambițios boiernaș pe nume Dimitrie Strat – judecător la tribunalul local și președinte al acestuia,
ispravnic (prefect) și arendaș de moșii
mănăstirești. Pe la finalul anilor 1840, Strat a fost
asociatul lui Grigore Sturdza – un mult mai
important exploatator de proprietăți ale Bisericii2.
În campania pentru alegerea Divanului Ad-hoc
din 1856-1857, Strat s-a situat de partea
unioniștilor, iar în 1858 a susținut campania pentru domnie a vechiului său „partener de afaceri”,
prințul Grigore3. Tatăl viitorului rector a fost căsătorit cu Eudoxia Iurașcu: și alegerea soției a contribuit la ascensiunea sa, el dobândind ca zestre
moșia de la Băhnășeni (Bacău).
Averea și prestigiul dobândite de părintele său
i-au deschis tânărului Strat drumul spre „protipendandă”. Cariera sa a început prin aproape obligatoriile studii în străinătate: la 31 august 1859, el
a devenit „doctor în legi” al Universității din
Berlin, susținând o teză intitulată De Italorum
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jure criminali și primind mențiunea cum laude.
La întoarcerea în țară, Ion Strat s-a apropiat de
unul dintre puternicii zilei, Mihail Kogălniceanu.
După numirea acestuia ca prim-ministru al
Moldovei, proaspătul absolvent de studii juridice
a fost numit șeful său de cabinet (iulie 1860). În
același an, Strat a primit postul de profesor de
economie politică și finanțe la Facultatea de Drept
din Iași, iar la 24 noiembrie/ 6 decembrie a devenit cel dintâi rector al noii Universități.
Desemnarea tânărului de doar 24 de ani pentru
importanta funcție academică nu a fost, desigur,
străină de influența protectorului său, care a dorit
să aibă la conducerea noii (și potențial influentei)
instituții un om de încredere. Strat a continuat să
îl susțină, de altfel, pe Kogălniceanu și după ce
liderul liberal a părăsit conducerea guvernului.
Începând cu 1/ 13 februarie 1861, el a editat,
împreună cu Gheorghe Mârzescu, ziarul
„Trecutul”, patronat de fostul prim-ministru4.
Încă de pe acum, Strat a început să se îndepărteze însă de Iași și de Universitatea a cărei conducere de-abia o preluase. La sfârșitul lui aprilie
1861, el anunța, împreună cu asociații săi
Mârzescu și Kogălniceanu, înființarea unui birou
de avocatură în București, care avea să se deschidă odată cu începerea funcționării Înaltei Curți de
Casație și Justiție. În ianuarie 1862, la ceva mai
mult de un an după numire, Ion Strat a demisionat
din învățământ. Nu întâmplător, momentul a coincis cu centralizarea în București a principalelor
instituții ale statului și, implicit, cu trecerea Iașilor
– oraș aflat departe de noua capitală, într-o țară în
care căile ferate nu existau încă – într-o poziție de
mai mică importanță. În 1863, Strat și-a făcut
„apariția” în București, debutând, și aici, ca proCONVORBIRI LITERARE

fesor. O carieră în învățământ,
fie și în capitala Principatelor
Unite, nu era, totuși, ceea ce
urmărea ambițiosul tânăr, care
a demisionat în toamna
aceluiași an.
În următoarea perioadă,
Strat a dovedit o flexibilitate
politică datorită căreia a ajuns
să ocupe o serie de funcții de
mare importanță. În iulie
1864, vechiul său „patron”,
Mihail Kogălniceanu, în acel
moment prim-ministru al
Principatelor, l-a numit membru al consiliului de stat –
instituție recent înființată, care se ocupa cu pregătirea proiectelor legislative. După înlăturarea lui
Kogălniceanu (ianuarie 1865), Ion Strat a ajuns,
pentru întâia oară, ministru, preluând conducerea
Finanțelor în guvernul condus de juristul
Constantin Bosianu. A fost o ascensiune efemeră,
fostul profesor fiind înlocuit, împreună cu întregul cabinet, după doar cinci luni.
În lunile următoare părăsirii postului de ministru, Strat a trecut în opoziție față de domnul
Alexandru Ioan Cuza și regimul său. El a colaborat, la finele anului 1865, la Revista Dunării –
publicație a coaliției care urmărea înlăturarea lui
Cuza și aducerea pe tron a unui principe străin.
După lovitura de stat din 11/ 23 februarie 1866,
Strat a devenit membru al Adunării Constituante,
participând, astfel, la adoptarea primei legi fundamentale de proveniență internă din istoria statului
român și prezentând, ca raportor al comisiilor
financiară și bugetară, mai multe proiecte importante referitoare la probleme economice.
În iulie 1866, politicianul de nici 40 de ani a
devenit pentru a doua oară ministru, într-un cabinet condus de Ion Ghica – un alt personaj cu preocupări în zona economică. Strat a ocupat, până la
demisia guvernului (februarie 1867), postul de
ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice. După
numirea lui Kogălniceanu ca ministru de Interne,
Strat a primit conducerea agenției diplomatice de
la Paris (14 decembrie 1868), având, de această
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dată, mai multă stabilitate în
funcție: el a reprezentat interesele românești în capitala
Franței vreme de mai mult de
doi ani, până la începutul lui
1871.
După venirea la putere a
guvernului conservator condus de Lascăr Catargiu, Strat a
fost numit agent diplomatic la
Constantinopol (26 martie/ 7
aprilie 1871). În contextul de
atunci, în care Franța încetase,
pentru moment, să mai joace
un rol important pe plan european (în urma înfrângerii din
războiul cu Prusia), iar guvernul de la București
avea nevoie să calmeze îngrijorările apărute în
capitala otomană cu privire la stabilitatea internă
a României, mutarea fostului ministru echivala cu
o promovare. La Constantinopol, Strat a avut
rolul de a prezenta într-o lumină cât mai favorabilă situația din țara pe care o reprezenta și de a lua
parte la negocierile, uneori dificile, legate de
rezolvarea conflictului apărut între autoritățile
românești și compania care se ocupa de construirea căilor ferate din principat.
Imediat după rezolvarea provizorie a „afacerii” liniilor ferate, Strat a cerut (și obținut) să fie
transferat înapoi în capitala Franței, unde a rămas
vreme de trei ani, din mai 1872 până în mai 1875.
El a părăsit apoi diplomația pentru a accepta un
post de deputat, primind, și în noua sa calitate,
„misiuni” de mare răspundere. Încă din prima
sesiune parlamentară, el a fost ales vicepreședinte
al Camerei și desemnat, apoi, raportor al
convenției comerciale cu Austro-Ungaria – prima
înțelegere de acest fel încheiată de statul român în
istoria sa. A fost un moment dificil din punct de
vedere politic, având în vedere că actul devenise
una dintre principalele ținte ale vocalei opoziții
liberale, care l-a combătut cu vehemență atât de
pe băncile Parlamentului, cât și în afara lui.
Deloc suprinzător, Strat a devenit la 30 ianuarie/ 11 februarie 1876, membru al guvernului
Catargiu, preluând conducerea Ministerului de
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Finanțe. A fost o ascensiune efemeră: cabinetul se
afla într-un vizibil declin, atât din pricina situației
politice (pierzându-și susținători importanți și
văzându-și din ce în ce mai amenințată susținerea
parlamentară), cât și a celei financiare. Pentru
amelioararea celei din urmă, Strat a propus în
Parlament realizarea unui consistent împrumut.
Camera Deputaților a redus la ceva mai mult de
jumătate cifra cerută de ministru (de la 30 de
milioane de lei la 16 milioane de lei). Proiectul a
ajuns apoi în Senat, care a refuzat însă discutarea
sa imediată (conform solicitării executivului),
provocând o criză politică pe care prim-ministrul
a căutat să o rezolve prin dizolvarea Camerei
superioare. În alegerile care au urmat, la sfârșitul
lui martie 1876, guvernul a obținut un rezultat
nemulțumitor. Lascăr Catargiu s-a retras apoi de
la putere împreună cu întregul cabinet: fostul rector al Universității din Iași a părăsit, astfel, la doar
două luni după numire, Ministerul de Finanțe.
Ion Strat a fost unul dintre foarte puținii
miniștri conservatori căruia Camera liberală aleasă după demisia guvernului Catargiu nu i-a făcut
„favoarea” de a-l da în judecată. Timpul scurt pe
care îl petrecuse pe banca ministerială, dar și statutul său politic mai modest (prin comparație cu
personalități ca Lascăr Catargiu, Petre
Mavrogheni, Titu Maiorescu ori Vasile Boerescu)
au fost, desigur, principalele motive ale
„indulgenței” adversarilor. În 1877, Strat a ocupat
ultima funcție publică importantă din cariera sa,
fiind ales senator. În 1879, la doar 43 de ani, politicianul s-a stins din viață, la București5.
Câteva observații pe marginea datelor biografice de mai sus se impun. Ca mulți alți politicieni
români din generația sa, Ion Strat a făcut studii de
drept în străinătate (obținând – lucru ceva mai rar
– și o diplomă de doctor). La un an după întoarcerea în țară, el a devenit profesor al Universității
din Iași – în acel moment singura instituție de
învățământ superior din Principate. Atent la
schimbările politice și administrative ale epocii,
Strat a părăsit totuși repede Iașii, unde
oportunitățile de afirmare deveneau din ce în ce
mai problematice în urma pierderii statutului de
capitală. Nici cariera didactică la București nu a

fost, totuși, se pare suficient de atractivă pentru
tânărul doctor al universității berlineze, care a
urmărit mai degrabă oportunitățile disponibile în
politică decât continuitatea în postul nu lipsit de
prestigiu, dar puțin lucrativ, de profesor. Pentru
următorii 16 ani, Ion Strat a continuat să activeze
în politică și diplomație, ajungând în trei rînduri
ministru (1865, 1866-1867 și 1876), reprezentant
al României la Paris și Constantinopol (18681875), deputat și senator, vicepreședinte al
Camerei Deputaților (1875). A fost o devenire
emblematică pentru numeroși oameni politici
moldoveni, care s-au conformat centralismului
administrativ dominant, îndepărtându-se de
lumea ieșeană și concentrându-se asupra „cuceririi” Bucureștilor, dar și pentru multe cadre didactice universitare din epocă, mai preocupate de
politică decât de interacțiunea cu studenții sau
publicarea de lucrări academice. Trebuie spus
totuși, spre cinstea sa, că Strat nu a rămas la catedră doar pentru a-și neglija constant obligațiile
didactice și științifice, așa cum au procedat unii
contemporani (de pildă, Nicolae Ionescu, profesorul de istorie universală de la Iași și liderul
„fracțiunii libere și independente”). El a preferat
să demisioneze rapid din învățământ și să se dedice altor preocupări, care i-au asigurat un loc onorabil în istoria vieții publice din veacul XIX românesc.
Note:
1. George Panu, Amintiri de la „Junimea” din Iași,
ediție, prefață și tabel cronologic de Z. Ornea, București,
1998, p. 335-336.
2. Simion-Alexandru Gavriș, Viața și opiniile prințului
Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), Iași, 2015, p. 57-58.
3. Ibidem, p. 126.
4. Vezi și idem, Două ziare ieșene de la 1861:
„Viitorul” și „Trecutul”, în Convorbiri literare, nr. 11
(287), noiembrie 2019, p. 133-135.
5. Date biografice consistente despre cariera sa publică
se găsesc în lucrarea lui Victor Slăvescu, Ion Strat.
Economist – financiar – diplomat, vol. I-II, București,
1946.
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Dragoş COJOCARU
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actualizată, în care apostroful lasă loc exclusiv
cratimei. De asemenea, ca element ajutător
pentru recitare, un accent grafic marchează
accentuarea tonică a vocalei finale a verbului
a face, pe care, iată, junimistul îl foloseşte la
perfectul simplu. Gane este singurul traducător care, pentru traducerea „curului” din original, recurge la un eufemism („dos”), pe care îl
dotează şi cu un adjectiv posesiv („al lui”),
pentru lămurirea uzului substantival (şi nu
adverbial) al respectivului „posterior”. În versul său, Gane păstrează „trâmbiţa” propusă de
Maria Chiţiu, pe care o cerne gospodăreşte la
nivel vocalic până ce ajunge la forma rămasă
în uz până astăzi. Dar lungimea alexandrinului
îi solicită şi o „umplutură” silabică, rezolvată
de junimist printr-un epitet („ascuţită”) referitor, desigur, la stridenţa instrumentului surprins în
momentul utilizării şi nu la forma obiectului material, iar acest epitet este bine ales, întrucât se încadrează pertinent în discursul dantesc original, fără ai altera semantica. Oricum, ascuţită sau nu, toţi traducătorii de mai târziu vor renunţa la iniţiala trâmbiţă şi se vor prevala de alte opţiuni lexicale.
Iar primul care face acest lucru este chiar George
Coşbuc, în prima tălmăcire a Infernului dantesc în
originalele terţine înlănţuite de endecasilabi (1927):
„Iar el plecând făcù din cur o goarnă”. În concurenţa
lexicală cu „trâmbiţa”, noua „goarnă” coşbuciană
prezintă avantajul ce porneşte de la nivelul fonetic
potrivit căruia sună ea însăşi mai... strident decât
apocaliptic-sugestiva „trâmbiţă”, fiind astfel mai
recomandabilă, în contextul comic dantesc, decât
solemnul termen rival. Rima, prezentă cu două versuri mai sus, este cu forma verbală „se ’ntoarnă”
(aşadar, un prezent al indicativului). Asemenea lui
N. Gane, Coşbuc recurge la perfectul simplu al ver-
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Versul dantesc pe care ne-am propus să-l analizăm în rândurile de mai jos (în traducerile în limba
română, urmând traseul cronologic al apariţiilor editoriale succesive) este unul de o răsunătoare celebritate (Inf. XXI, 139): „Ed egli avea del cul fatto trombetta” (în traducere neaoşă: „Iar el făcuse din cur
trompetă”). Poetul încheie astfel un cânt în care,
într-un context drăcesc realizat în tuşe triviale, elementul comic predomină. Gestul descris metaforic
în acest vers este realizat de dracul numit
Barbariccia („Barbă-Creaţă”, în porţiunea noastră
de text: „el”), care îşi îndeamnă astfel confraţii să
mărşăluiască disciplinat. Merită spus din capul locului că, spre deosebire de limba italiană, forma românească a mai-mult-ca-perfectului (utilizat de Dante)
este una simplă, aşadar lipsită de auxiliar. Forma italiană compusă (actualizată normativ: aveva fatto) îi
permite Poetului să plaseze complementul instrumental („din cur”) între auxiliar şi participiul verbului de conjugat, dar această inversiune parţială nu
este posibilă în limba română. Prin urmare, traducătorii noştri aveau de rezolvat doar... restul chestiunilor prezente în textul original...
Prima variantă a Infernului în limba română, realizată de Maria Chiţiu (1883) oferă următoarea versiune, reprodusă aici în grafia originală: „Şi elŭ din
curŭ făcuse trômbiţă.” Neffind vorba de o traducere
în versuri, rima nu intră în discuţie. Interesant de
remarcat este faptul că traducătoarea menţine forma
verbală a mai-mult-ca-perfectului („făcuse”): o
formă pe care toţi traducătorii ulteriori o vor eluda.
Ca şi în alte situaţii la care ne-am referit pe parcursul analizelor, N. Gane îşi perfecţionează versiunea iniţială (1906): „Ear el făcu din dosu-i o trimbiţ’
ascuţită”, care la scurt timp (1907) figurează sub
noua înfăţişare: „Iar el făcù din dosu-i o trâmbiţăascuţită”. Ediţia revăzută şi corectată oferă o grafie
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bului a face, iar „umplutura” silabică de care are
nevoie – şi el – pentru completarea versului (totuşi,
mai scurt cu trei silabe decât alexandrinul predecesorului) o rezolvă prin introducerea gerunziului
„plecând”. Ca şi în soluţia junimistului, soluţia nu
alterează sensul versului dantesc din textul-sursă, ci
se încadrează, pertinent şi funcţional, în naraţiunea
originală.
Versiunea în proză realizată de italienistul
Alexandru Marcu (1932) ne surprinde, încă o dată,
cu o poetică inversiune practicată în formularea verbului a face, pentru care alege perfectul compus:
„iar el din cur făcut-a goarnă”. Cum vedem, în traducerea efectivă a textului, Marcu preia „goarna”
introdusă de Coşbuc, însă, în nota de subsol prin
care traducătorul îşi completează demersul traductologic reia sugestia „trâmbiţei” din variantele istorice
semnate de Chiţiu şi de Gane: „Diavolii, în frunte cu
al lor comandant şi... trâmbiţaş, porneau la bătălie
sigură, înţeleşi între ei să-i piardă pe cei doi poeţi”.
Revenind la traducerea propriu-zisă, întâlnim aici, o
variantă care, fiind totodată cea mai concisă în limba
română (întrucât numără o silabă mai puţin decât
versiunea Mariei Chiţiu), conţine exclusiv elementele prezente în textul dantesc (soluţie facilitată,
fireşte, de recursul la proză).
Ion A. Ţundrea (1940) păstrează şi el – să spunem: cu militară disciplină? – „goarna” lui Coşbuc:
„Iar el ’nainte, curu ’şi face goarnă”. Prima noutate
prezentă în această variantă este că noua „umplutură” silabică la care recurge mediul-traducător este
adverbul de loc „’nainte”. În mod pertinent şi
benign, acest adverb semnifică poziţia fruntaşă a lui
Barbariccia în marşul diavolesc proaspăt iniţiat.
Cum, însă, ca şi în soluţia lui Coşbuc, rima este cu
„se ’ntoarnă” (verb la indicativ prezent), Ţundrea
are grijă să treacă şi verbul a face la acelaşi timp şi
mod, procedeu în care rezidă a doua noutate a versiunii sale, realizată de asemenea în endecasilabi.
Tot în endecasilabi şi-a conceput (până la urmă)
traducerea şi Eta Boeriu. În situaţia analizată aici
(1965 şi următoarele numeroase ediţii), traducătoarea surprinde prin cuminţenia variantei. Singura
noutate este că versul este conceput în frază consecutivă: „drept care el făcu din curu-i goarnă”.
Soluţia este, însă, în esenţă, cea coşbuciană, fapt
confirmat nu doar de prezenţa, deja bine consolidată, a „curului” divolesc şi de perfectul simplu al ver-
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bului a face, ci şi de rima cu acelaşi „se ’ntoarnă”.
George Buznea (1975) transformă fraza într-o
relativă: „[şeful]/ care făcea din cur ca o trompetă”.
Verbul a face apare, în premieră, la imperfect, însă –
în pofida menţinerii din nou consolidante a „curului” ca soluţie lexicală cvasi-unică – noutatea cea
mai semnificativă adusă de Buznea este recursul la
un nou sinonim pentru „trâmbiţele” şi „goarnele”
precedente, şi anume „trompeta”. Lexemul e neologistic, dar, numai aparent paradoxal – dar care paradox nu e doar aparent? – ţine mai aproape de originalul trombetta decât concurentele sale, având avantajul adiţional că sugerează stridenţa prin excelenţă.
Din păcate, traducătorul înlocuieşte metafora dantescă cu o (mai puţin vânjoasă stilistic) comparaţie.
În completare, studiul rimei (cu „dansînd în piruetă”) dă şi el seama de originalitatea, de altminteri
programatică, a traducătorului.
Nu ştim dacă formula prezentă în varianta semnată Giuseppe Cifarelli (1993 şi apoi 1998) îi aparţine traducătorului, ale cărui eforturi efective au precedat cu mult varianta lui Buznea, sau constituie o
soluţie introdusă tacit de îngrijitorul Titus
Pârvulescu (situaţie în care s-ar fi putut trage cu
ochiul şi la versiunea lui Buznea). Fapt este că versul figurează în felul următor: „pe când el le făcea
din cur trompetă”. Cum vedem, versul apare ca o
temporală de simultaneitate, cu verbul a face la
imperfect (din nou, la fel ca la Buznea) şi cu adiţionalul pronume în dativ („le”) care (din nou, fără să
altereze semantica originalului dantesc) îi indică pe
drăceştii adresanţi ai spectaculosului demers sonor.
Rima „trompetei” cifarelliene – independent de
posibila originalitate a acestei soluţii lexicale în sine
– se face cu vesela sintagmă (de mai sus) „ceata
şuchietă”.
Marian Papahagi (Humanitas, 2012, dar lucrul
la traducere era încheiat din 1996) revine la concizia
precisă a prozei lui Alexandru Marcu, cu două elemente de noutate solicitate de respectarea endecasilabului: „Iar el din cur făcutu-şi-a trompetă”. Cele
două elemente noi, în raport cu Marcu, sunt mai
recent achiziţionata „trompetă” şi, respectiv, pronumele în dativ, funcţional în forma reflexivă a verbului a face (devenit a-şi face, dar folosit tot la perfectul compus şi tot cu inversiune), prin care traducătorul câştigă silaba necesară lui (şi de care Marcu, în
proză, nu avea nevoie). Rima, însă, este un produs al
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inventivităţii traductologice, făcându-se cu „limba
lor proclétă”. Nota de subsol corespunzătoare acestui vers în volumul îngrijit de Mira Mocan pentru
Editura Humanitas (redactată în caractere aldine:
Madrid, 12 august 1995 – Revăzut Cluj, 8 februarie
1995 – Revăzut şi acceptat 7 iulie 1996) se referă,
iată, la o cronologie a tălmăcirii din care rezultă că
regretatul universitar clujean avusese posibilitatea
de a consulta toate variantele precedente, expuse
mai sus şi în textul de faţă. În prefaţa semnată de
Irina Papahagi sunt menţionate, ca prezente în
biblioteca personală a intelectualului, doar volumele
începând cu versiunea lui Coşbuc (aşadar, în ceea ce
ne priveşte, ar fi avut de optat între „goarna” introdusă de Coşbuc şi mai moderna „trompetă” propusă
în premieră de Buznea... sau de Cifarelli). Totuşi,
divers grafiatele forme de „trâmbiţă” la care recurseseră, în prelalabil, deschizătorii de drumuri Chiţiu
şi Gane, erau şi ele prezente pe undeva, fie şi în alte
biblioteci consultabile. Mai putem adăuga, cu eventual interes de ordin istoric, faptul că pasajele din
traducerea Infernului publicate în revista „Apostrof”
(1999) nu includ cântul al XXI-lea (nici integral,
nici fragmentar).
Răzvan Codrescu (2006) revine pe făgaşul coşbucian: „şi-atunci din cur făcu acela goarnă”. Verbul
a face figurează din nou la perfectul simplu (fără
transpunerea reflexivă), iar „umpluturile” silabice
sunt rezolvate prin inserţia adverbului temporal
atunci şi, în plus, prin transformarea pronumelui
personal monosilabic cu funcţie de subiect („el”,
egli din original) în corespondentul său demonstrativ „acela” (pe care îl plasează, din raţiuni prozodice, într-o topică derutantă, de caracter mai curând
hiperbatic). Rima pentru „goarnă” este, ca şi la
Coşbuc, cu „se-ntoarnă”. Este limpede că, în raport
cu evidentul model coşbucian, Codrescu s-a chinuit
să inoveze, însă nu a izbutit, cel puţin în aceast caz,
să aducă nici o îmbunătăţire lăudabilă.
În sfârşit, proza ritmată a lui Cristian Bădiliţă
(2021) presupune, în pasajul pe care îl analizăm, tot
opţiunea endecasilabului: „iar şeful şi-a făcut din
cur trompetă”. Opţiunea lexicală a instrumentului
muzical e din nou actualizată, iar verbul a face figurează la perfectul compus, în forma reflexivă cu
dativul, dar fără inversiunea practicată de unii înaintaşi. Completarea silabică solicitată de ambiţia
metrică este rezolvată prin înlocuirea pronumelui
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subiect („el”) cu un substantiv antecedent ipotetic
(„şeful”), aflat în inatacabil acord semantic cu textul-sursă. Şi, ca o completare suplimentară, de
această dată de ordin exegetic, nota de final a lui
Bădeliţă este elocventă la modul imperativ-ostăşesc:
„Cu cântec de trompetă, înainte!”...
Nu ne rămâne decât să sperăm că, păşind şi noi,
cât mai cadenţat, în noul centenar dantesc, acest
prim demers exegetic din domeniul traductologiei a
prins bine, sau, cel puţin, nu a durut...
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Pârvulescu, Craiova, Editura Europa, 1993;
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Maria P. Chiţiu, Craiova, Tipo-litografia Naţională Ralian
Samittca, 1883;
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Vremea, 2021.

155

Ovidiu PECICAN
Unul dintre motivele pentru care Constantin
Noica se ocupă de Fenomenologia spiritului de
G.W.F. Hegel este unicitatea acestei cărți în cultura
universală, caracterul ei irepetabil. Ce anume îi conferă, după exegetul român, acest caracter? La o primă
privire, translația dintre genul eseistic înspre cel epic,
operațiunea de transformare dintr-un tip de abordare
în altul, de un fel radical diferit. După cum spune
comentatorul, „O întreagă carte de filosofie, adică o
carte ținând de genul didactic, trece... în genul epic. E
și singura [cu un astfel de destin – n. O.P.]”1 în cultura umanității.
Ce înseamnă, de fapt, această sublimare a didacticului în folosul evidențierii epicului, a detentei
acestuia? Este o translație care, în ochii exegetului,
părăsește teritoriul demonstrației, al explicației și al
moralizării în folosul aventurii, al peripețiilor, al
romanescului. Noica se și referă, de altfel, explicit la
caracterul de roman pe care i-l recunoaște
Fenomenologiei...: „În romanul acesta (subl. O.P.),
în care se năzuiește către certitudine ca spre o fericire, căutările se fac din trei în trei demersuri”2.
Referirea la faimoasele triade hegeliene nu se leagă,
cum se vede, de filosofie, aici, ci de romanescul
cărții, de aventura epică pe care o reprezintă. Iar tema
romanului hegelian ar fi năzuința către certitudine a
omului. Acest liman e tălmăcit de Hegel în cheie
hedonică, la fel ca temele și subiectele romanelor,
gen al plăcerii estetice și al loisir-ului prin excelență.
Prilejul vorbirii despre roman este binevenit, consideră autorul, pentru a evidenția și existența altor
piscuri valorice compatibile cu acesta prin statutul lor
de unicate și anvergura lor uriașă. Cele pe care le
aduce acum în discuție Noica sunt capodopere – el nu
le numește expres astfel, dar este vădit că le conferă
acest statut de excelență în virtutea faimei pe care au
atins-o devreme și apoi și-au păstrat-o odată cu trecerea secolelor –, dar aparțin antichității grecești. „De
altfel, și Iliada e singura, s-a spus. Și dialogurile platoniciene, ca gen sunt singurele”3.
156

În enumerarea celorlalte două cazuri, Noica
urmează, în ceea ce privește epopeea homerică –
numai prima dintre ele, cea războinică, nu și Odiseea
–, evaluări anterioare, nenumite expres, după cum, în
cazul contribuției lui Platon, preferă să nu distingă
ceva anume din totalitatea dialogurlor, ci să le considere pe toate ca părți – cel mult autonome (dar asta,
iarăși, nu o enunță explicit) ale unei singure, oricât de
ample, lucrări. Se poate astfel observa că, în timp ce
în cazul lui Homer, el procedează reductiv, nereferindu-se la epopeea homerică – termen generic aplicabil
întregii moșteniri a marelui aed –, în cazul lui Platon
el evocă paușal o operă de mare anvergură cantitativă
și de diversitate calitativă, socotind că unicitatea ei se
referă la ansamblu. Este, fără îndoială, o
inconsecvență ce trădează subiectivitatea unor
preferințe personale și ajută la mai buna cunoaștere a
raportărilor filosofului român la autorii numiți și
lucrările lor. De altfel, ambele subiecte revin în
atenția lui și cu alte prilejuri. Iliada și Odiseea se
bucură de atenția lui în Despărțirea de Goethe, unde
prima epopee se bucură de votul său favorabil mai
mult decât a doua (ba chiar în detrimentul acesteia)4,
pentru motive criticate mai târziu de Al. Paleologu,
pe care acesta din urmă le socotește a traduce pure
idiosincrazii nejustificate serios. Cât despre dialogurile platonice, ele i-au ocupat ani buni de viață lui
Noica, editarea în limba română a seriei de opere
fiind, pentru gânditor, prilejul de a le comenta în
parte, dialog cu dialog, și de a glosa meticulos pe
seama majorității dintre ele, într-o operă potențială,
nedusă până la capăt datorită morții filosofului, dar
recuperată ca atare și evidențiată postum odată cu
ediția din 2019 îngrijită de Grigore Vida.
Cum Noica nu insistă acum asupra seriei de unicate valorice constituită de el ad hoc, en passant, din
cele două precedente helladice – Homer și Platon – și
lucrarea hegheliană, nu se pot face decât speculații cu
privire la genul de merite care le-ar putea asemăna și
le-ar putea face compatibile unele cu altele în repreCONVORBIRI LITERARE

zentarea și în clasificarea lui Noica. Pornind de la
evidențierea din text, două pot fi aspectele invocabile
în acest sens: excelența valorică, prezentă subtextual,
și capacitatea de remodelare formală neobișnuită.
Prima dintre ele nu mai are nevoie de argumente,
fiind consensuală, cel puțin pentru autorii antici aduși
în discuție. A doua, în schimb, rămâne detaliată doar
în cazul lui Hegel, admirat pentru că a asigurat unicitatea superlativă a Fenomenologiei spiritului prin
aptitudinea de a fi transformat o operă didactică (de
fapt, eseistică – Noica pare să ignore aici faptul că
opere didactice s-au exprimat, în istorie, și prin forme
lirice și prozastic beletristice, existând atât poeme
filosofice, precum, să zicem, la Lucrețiu, cât și romane cu caracter didactic, așa cum a scris Goethe, Anii
de ucenicie și, respectiv, Anii de drumeție ai lui
Wilhelm Meister) într-una de relevanță epică. „Îi
reușea lui Hegel să scrie o carte cum nu se mai putuse
scrie ... și cum nu mai avea să scrie nici el: una în care
întâmplările sunt idei, sau mai degrabă ideile sunt
întâmplări”5.
Jocul literar cu ideile l-au încercat și poeții, și prozatorii. Meditația ca gen liric se hrănește din asemenea strădanie. La fel și romanul-eseu, romanul de
idei, subspecii cu o anume autonomie al căror mod de
a se structura și de a se oferi lecturii vorbește de la
sine. Totuși, cu Hegel – dacă este să îl credem pe
Noica – am avea de a face pentru întâia oară cu
explorarea romanescului ideației filosofice. La drept
vorbind, nu este așa. Și Platon vorbind despre
Atlantida, și Francis Bacon imaginând utopic o nouă
Atlantidă, și Tomaso Campanella evocând Cetatea
Soarelui, și alți utopiști mai recenți sau mai vechi
(Lucian din Samosata și atâția din cei care i-au
urmat) și-au încercat condeiul în această direcție.
Doar Hegel însă a plimbat ideile cu peripețiile lor în
planul conștiinței, și nu într-o pretinsă lume exterioară.
Ce transformare formală propuseseră însă Homer
și Platon, astfel încât să se înserieze ca precedente în
șirul continuat de Hegel? Nu putem decât presupune
în ce direcție l-a purtat gândul pe Noica. Pare să fie
vorba despre forme irepetabile ca atare, unice, în
felul lor, în istoria culturii umanității. La Homer ar fi
în cauză epopeea, specie nodală în care poezia epică
își recunoaște sâmburele genealogic, dae în care și
epica de mare anvergură scrisă mai târziu în proză își
identifică originile. Cât despre Platon, dialogurile
acestuia au putut oferi modelul excepțional mai mulCONVORBIRI LITERARE

tor autori și opere – de la Lucian din Samosata la
Marsilio Ficino și de la Diderot Cesare Pavese –, dar
formula lor de sinteză a inclus procedee ținând de
arta schimbului de replici, de narativitate, și de descrieri, propunând o formă literară originală și prestigioasă.
Note:
1. Constantin Noica, Povestiri despre om după o carte
a lui Hegel, București, Ed. Humanitas, 2009, p. 29.
2. Ibidem, p. 50.
3. Ibidem.
4. Idem, Despărțirea de Goethe, p. 89-90: „E surprinzător cum, pentru omul de cultură generală, Iliada şi
Odiseea stau pe acelaşi plan, cînd – în ciuda materialului
comun - miscarea lor adîncă e atît de diferită. Se spune
Iliada şi Odiseea, cînd ar trebui să se spună una sau cealaltă. în Iliada nu se întîmplă aproape nimic, în timp ce în
Odiseea totul e întîmplare. «Nici Troia nu cade în Iliada»,
exclamă dezamăgit Goethe, tînăr încă, şi redă în Dichtung
und Wahrheit (Festausgabe, p. 37) gîndul acesta, ca şi cum
ar avea vreo îndreptăţire. Aşa este, nu sînt acolo decît
«lupte cu caracter local»; şi, de-a lungul a 24 de cînturi eşti
purtat înainte şi îndărăt, de la coasta mării pînă la zidurile
Troiei. Dar, în zbuciumul acesta inutil, ca şi bătaia zadarnică a valurilor, cît sens! Pe cînd dincoace, în Odiseea, sensul
nu e decît de împrumut, iar viaţa operei, singura viaţă, o dă
păţania, întîmplatul, epicul.
Cititorul Odiseei – reamintim lucruri spuse – este cel de
istorie şi romane, mergînd pînă la romanul poliţist. Un
întreg popor, cel englez, va prefera Iliadei Odiseea. Este în
joc, cu ultima, cititorul care vrea ceva «absorbant», care
înţelege cartea drept exerciţiu pentru ceasurile libere, cînd
vrea să «uite» restul; şi care astfel nu vede în cultură decît
o formă de evaziune. Esenţialul său cade altundeva; cultura
e o duminică bine petrecută, un spectacol bun şi bine vizionat.
Pe un plan mai adînc şi pozitiv, cititorul Odiseii va fi
tipul vizualului şi, în cazul cel bun, al plasticului. Iliada, în
schimb, va rămîne pentru cel care înţelege cultura drept un
act grav; cel care nu caută în ea basmul, narcoticul, vraja,
ci sensul ; nici măcar simplul spectacol fascinant, ci cuvîntul. Cititorul Iliadei înţelege prin cuvînt, nu prin ochi, prin
filozofic, nu prin plastic. Iar dacă geniul grec le cuprindea
pe amîndouă – şi de faptul acesta filozofia culturii trebuie
să ştie a da socoteală –, cuvîntul, sensul, adică Ideea susţine
pînă la urmă acest geniu”.
5. Idem, Povestiri despre om..., ed.cit., p. 27-28.
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DE LA GENEVA LA SIGHET
Dan CIACHIR

Constantin Argetoianu, politicianul socotit
cinic, amoral şi versatil, devine spre sfârşitul vieţii
un personaj tragic din cauza erorii capitale comise:
aceea de a fi revenit în România într-o vreme în
care alţii nu ştiau cum s-o părăsească. Stabilit la
Geneva în primăvara anului 1944, Argetoianu se
întoarce la Bucureşti în toamna lui 1946. Ecoul
inexplicabilei sale erori răzbate până şi în romanul
Cronică de familie al lui Petru Dumitriu, unde apare
un personaj episodic, Mitiţă Papadopol, care ezita,
pe aeroportul din Zürich, să se urce în avionul de
Bucureşti. Îl convinge însă un diplomat să revină
acasă, spunându-i că are toate şansele să-l înlocuiască pe Tătărescu la Ministerul Afacerilor Străine
şi la vicepreşedinţia Consiliului de Miniştri...
Reiese din pasajul respectiv sugestia că patima politică l-a readus pe Argetoianu în ţară, netezindu-i astfel drumul spre închisoarea din Sighet, unde va fi
zvârlit, fără nici măcar un simulacru de judecată,
într-o zi de duminică, 7 mai 1950. Penitenciarul din
Sighet a înghiţit atunci zeci de oameni care deţinuseră demnităţi politice, categorie în care se înscria şi
Argetoianu.
Anii războiului, până în primăvara lui 1944,
Argetoianu îi petrecuse ca spectator şi cronicar incisiv al vieţii româneşti din epocă. Pe măsură ce trupele ruseşti se apropiau de teritoriul ţării noastre,
Argetoianu era sfătuit de familie, de prieteni – între
aceştia, stăruitor, de Mihai Ralea – să părăsească
ţara. În 1924 el scosese în afara legii, ca ministru de
interne, Partidul Comunist din România, la trei ani
de la constituire. Argetoianu însuşi se socotea un
om politic „reacţionar”. Eticheta de cinic şi-a atraso pentru că nu credea în democraţie, într-o ideologie
(trecuse prin trei partide, apoi şi-l întemeiase pe al
său propriu) şi nici în masoneria din care făcea
parte. El înţelegea politica în sensul unei chemări de
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boier, al unei meniri superioare, care trebuia ambalată inutil şi „teoretic”. Şi mai făcea politică din
patimă pură. Convins de soţie să plece din ţară,
întreprinde cuvenitele demersuri, în ianuarie 1944,
însă intervine un impediment: „Nevastă-mea a cerut
lui Vlădescu (şeful protocolului) un paşaport pentru
mine, cu vizele necesare pentru Elveţia. M-am
pomenit după câteva zile cu un paşaport diplomatic
vizat de nemţi şi de elveţieni... Tot atunci m-a picnit
seria acceselor de gută, care m-au aruncat la pat. Na mai fost vorba de plecare şi am băgat paşaportul
în sertar...”.
Pleacă abia pe 22 aprilie 1944 împreună cu alţi
câţiva români care se îndreptau spre Occident, între
ei aflându-se bunul său prieten şi coleg de masonerie Ion Şoneriu, care se va opri tot în Elveţia, unde
Argetoianu va trăi doi ani şi jumătate. Asupra
întoarcerii, Argetoianu a dat mai multe explicaţii,
inclusiv aceea – avea 75 de ani – că doreşte să fie
înmormântat la Breasta, lângă Craiova, la conacul
familiei, în pământ natal. Asupra datei la care revine
în România, editorul său, istoricul Stelian Neagoe,
avansează data de 6 septembrie 1946, în timp ce
pentru istoricul Petre Otu, care a consacrat un
amplu articol ultimilor ani petrecuţi în libertate de
Constantin Argetoianu, data sosirii la Constanţa
este aceea de 8 noiembrie 1946. Cert este că până
acolo a călătorit cu motonava Transilvania; unul
dintre cele două vapoare româneşti de lux (celălalt
fiind Basarabia), comandate de Serviciul Maritim
Român şi construite la Copenhaga în 1938. Merită
reprodusă această scurtă notă din jurnalul lui
Argetoianu, datată 25 iunie 1938: „Noul vas al
SMR-ului, Transilvania, construit în Danemarca, a
sosit la Constanţa şi va fi luat azi sau mâine în primire. Dimensiuni, putere, viteză cam de două ori
cât România. Mare poftă aş avea să fac o călătorie
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cu dânsul!”.
La începutul războiului, atât Transilvania, cât şi
Basarabia (confiscată în 1945 de Uniunea
Sovietică şi rebotezată Ucraina) fuseseră puse la
adăpost în Bosfor. Din 1945, Transilvania circula
pe ruta Constanţa – Marsilia, unde s-a îmbarcat
Argetoianu în toamna anului următor. De altfel,
motonava a adus şi alţi repatriaţi români, foarte
puţini la număr, majoritatea membrilor personalului
diplomatic românesc din străinătate preferând exilul.
„La Constanţa – scrie istoricul Petre Otu –
[Argetoianu] a fost întâmpinat de fiica sa Marie
Jeanne Argetoianu, de nepotul său Ion Lahovary şi
de amici politici (Grigore Popescu, August Filip,
generalul George Alimănescu ş.a.). Iniţial,
Argetoianu a declarat presei că s-a întors în ţară
întrucât «a fost rugat cu insistenţă de guvernul
român». De altfel, în primele săptămâni de şedere în
România, a fost foarte prudent, aşteptând rezultatul
alegerilor din 19 noiembrie. În declaraţiile publice
n-a lăsat să se întrevadă că avea intenţia de a porni
acţiune politică, afirmând doar că voia să rămână
definitiv în ţară”.
Petre Otu oferă cea mai plauzibilă explicaţie a
întoarcerii lui Argetoianu: „Unele cercuri apreciau
că Guvernul Groza, nefiind recunoscut de angloamericani ca reprezentant al voinţei poporului
român, exprimate prin alegerile din 19 noiembrie
1946, nu va putea semna tratatul de pace. Acest
lucru îl putea face însă un guvern Argetoianu, care
era agreat atât de ruşi, cât şi de anglo-americani”.
Apărând însă la orizont Planul Marshall, dar mai cu
seamă respingerea acestuia de către Stalin, în vara
anului 1947, „alternativa Argetoianu” nu mai avea
sens, iar Războiul Rece devenea o realitate evidentă. Istoricul Stelian Neagoe scrie, la rândul său, că
„sirene din canale diplomatice anglo-americane şi
chiar sovietice îi cântaseră ademenitor pe strune...”.
Nu cred că era nevoie, în cazul schimbării
Guvernului Groza cu un premier-tampon între ruşi
şi americani, de aducerea unui om politic tocmai de
la Geneva; unul care avea 75 de ani bătuţi pe muche
şi un nume, am zice astăzi, „controversat”. Tot la
Geneva se refugiase pe atunci un om politic român
cu o fizionomie total diferită: fostul ministru de
externe Grigore Gafencu. Acesta, proprietar al ziarului „Timpul”, care continua să apară la Bucureşti,
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s-a dovedit cât se poate de prudent faţă de orice cântece de sirenă. Ieşit de câţiva ani din circuitul politic, Argetoianu şi-a închipuit, alimentat şi de patima
sa politică, realizabile propriile dorinţe. Însuşi fostul rege Carol II dusese în Mexic nişte tratative iluzorii cu ruşii în 1945 cu speranţa că îl va detrona
pentru a doua oară pe fiul său, în condiţiile în care
acesta înfăptuise lovitura de stat de la 23 august
1944 şi fusese distins de Stalin cu cea mai mare
decoraţie sovietică, Victoria.
La începutul lunii ianuarie 1947, Argetoianu a
înfiinţat un mic partid, Uniunea Naţională Muncă şi
Refacere, cu sediul pe strada Brezoianu, 18. Care
era starea sa de spirit, cum vedea el desfăşurarea
evenimentelor în acea perioadă în care începuse
procesul de comunizare al României, nu mai avem
de unde şti, întrucât Însemnările zilnice s-au oprit în
1945, pe când se găsea la Geneva.
Ca vechi om politic, asistând la arestarea liderilor ţărănişti şi la desfiinţarea partidului acestora
după aşa-zisa „fugă de la Tămădău”, din iulie 1947,
trebuie să-l fi trecut un fior. I-a venit rândul într-o zi
de duminică, 7 mai 1950, când a fost arestat şi pornit cu duba spre închisoarea din Sighet. Din memoriile profesorului Constantin C. Giurescu, Cinci ani
şi două luni în penitenciarul de la Sighet, aflăm că
Argetoianu a călătorit până acolo într-o dubă în care
se mai aflau fraţii Alexandru şi Ion Lapedatu, precum şi acel August Filip care-l aşteptase la
Constanţa, la întoarcerea în ţară. Tot Constantin C.
Giurescu menţionează că au schimbat câteva cuvinte în decursul unei „plimbări” şi că, la Sighet,
Argetoianu era întemniţat în cea mai sinistră celulă
– între pereţii săi murise Gheorghe I. Brătianu –,
numărul 12, „cu mai puţină lumină şi mai multă
umezeală”.
Acolo s-a produs sfârşitul lui Constantin
Argetoianu, pe 6 februarie 1955, la vârsta de 84 de
ani. Se pare că August Filip, cu care călătorise în
dubă şi împărţise apoi celula de la Sighet, era copilul său din flori, dacă e să-i dăm crezare istoricului
Constantin C. Giurescu: „August Filip a plâns mult
la moartea lui Argetoianu (Gh. Strat mi-a spus, cu
alt prilej, că în Bucureşti se spune că A. Filip ar fi
băiatul natural al lui Argetoianu!)”.
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DAN BARBILIAN
ŞI JOCUL PSEUDONIMELOR
ARTE ŞI MATEMATICI:

POINCARÉ, BRÂNCUŞI, JOYCE
Pavel FLORESCO
„La Natura è un libro scritto in caratteri matematici”.
Galileo Galilei

Fără pretenția unei concluzii sau judecăți de
valoare privind fapte evidente, se poate afirma că,
grație echivalenței aritmetice dintre numele El
Gahel și cele două pseudonime cunoscute ale poetului și matematicianului Dan Barbilian – Ion
Barbu, respectiv Ion Popescu – se confirmă ipoteza
inițială a acestui studiu și anume aceea că enigmaticul nume, atașat heptagonului din finalul volumului de poezii „Joc secund”, este realmente o semnătură și are chiar statutul de criptonim, adică tot
un pseudonim, dar încifrat, al autorului.
Cu menirea de a mai întări, chiar dacă pentru
cunoscători nu este neapărată nevoie, legătura transdisciplinară dintre matematici (fie ele arhaice, prepitagoreice sau medievale ori convenționale) şi
fenomenul artistic (ce nu poate fi integral supus
clișeelor științifice), supratitlul prezentului studiu –
Heptágono El Gahel – este aluziv inspirat, pe de o
parte, din cel al volumului Pentágono, publicat de
către filosoful şi scriitorul Héctor Martínez Sanz,
carte despre Constantin Brâncuşi, Emil Cioran,
Eugène Ionesco, Tristan Tzara şi Mircea Eliade; de
notat că amintitul autor spaniol este cel care a publicat şi vestita Antología Poética, ale cărei poeme
sunt inspirate exclusiv din lucrările brâncuşiene.
De cealaltă parte, El Gahel (care „În egipteană
semnifică, simplu, ignorant”1) este tot o aluzie, dar
nu atât a necunoaşterii, cât mai degrabă a cunoaşterii, precum şi un imbold în acest sens, lăsat nouă de
către scriitorul Ion Barbu, în al cărui volum de poezii, Joc secund, numele acesta enigmatic apare la
final ca un fel de semnătură, înscrisă literă cu literă
în vârfurile unui heptagon.
Însă, până la a evidenţia, fără vreo comparaţie

160

nelalocul ei, eventuale aspecte inedite, de natură
ermetică, referitoare la opera și personalitatea lui
Ion Barbu, mai mult decât unul dintre marii poeți
români interbelici, cu numele real Dan Barbilian,
se impune a face câteva sumare precizări despre
ceea ce este prezentat sub intertitlul...
I. GEMATRIA, CHEIE A LIMBAJULUI
ESTETIC
Atribuirea de valori cifrice literelor şi cuvintelor e, de fapt, o tehnică străveche de citire a unor
mesaje de natură sacră, neadresate oamenilor de
rând şi în consecinţă codificate, criptate, încifrate.
Aceste formule de comunicare au origini în vremuri ancestrale ori în era credinţelor primordiale,
iar anumite informaţii s-au păstrat de atunci până în
zilele noastre prin intermediul inscripţiilor antice,
al manuscriselor sau chiar al simbolurilor (dacă
este vorba despre vremurile când încă nu existau
litere, hieroglife sau rune).
Metoda respectivă poartă denumirea de gematrie sau ghematrie și este facil de confundat cu
numerologia, pseudoștiință sau știință falsă, cum
eronat este adesea descrisă, ea fiind mai degrabă o
predecesoare a criptologiei.
Una dintre definiţiile ei poate fi găsită în
Dictionnaires de français Larousse: „Gématrie
[...]/ Procédé fréquent dans la Bible et chez les
Pères de l’Église, qui consiste à rélier un nombre à
un mot dont on additionne les valeurs numériques
et symboliques de chaque lettre”2.
Răsfoind Oxford Dictionary of English, mai
aflăm următoarele detalii privind eventuala teoretizare a metodei: „Gematria/Subject: Religion/The
exegetical method by which a word is equated with
a different word because the two words have the
same numerical value”3.
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Referiri la acest procedeu, aşa cum a fost el
definit anterior de către anumiţi teologi sau cercetători, mai există, de pildă, la David. A Cooper: „În
căutarea codurilor secrete, [...] s-au folosit de [...]
metoda analitică de ghematria, potrivit căreia fiecare literă a alfabetului [...] are o valoare numerică”4.
Alfabetul latin şi-a păstrat şi el această caracteristică, cifrele fiind marcate grafic prin combinaţii
de litere, dar nu neapărat cu latura implicită de
transmitere a unui sens ascuns.
Este mai mult decât dificil de oferit un răspuns
concret la întrebarea dacă poetul Ion Barbu, unul și
același cu matematicianul Dan Barbilian, a fost sau
nu la zi cu asemenea aspecte, deşi menirea acestor
rânduri este să ofere un cadru favorabil ipotezei, cu
cât mai multe argumente posibile, fără excese de
interpretări stilistice.
Oricum, studiul de față poate oferi informații
utile generațiilor de cercetători, care vor rezolva
definitiv cazul „El Gahel”, pro sau contra oricăror
teorii enunțate de-a lungul vremii, false ori corecte.
Desigur, din cauza inefabilului ori inexplicabilului inerent oricărei forme de artă, nu se poate
avea certitudinea absolută că autorul a preluat o
metodă complexă de studiu, preferată a teologilor
sau a cercetătorilor evrei şi este foarte posibil ca el
să fi intuit ori să fi observat, pur şi simplu, aspecte
similare la alți mari creatori, poate chiar în arta
populară românească, pe care le-a exprimat ca
atare, argumentele următoare vorbind de la sine.
II. EXTENSIA ION BARBU
Din punctul de vedere al ermetismului (artistic),
predilecția pentru gematrie ar putea fi deslușită la
poetul Ion Barbu, cunoscut şi ca matematician pe
numele său real, Dan Barbilian, obiectivul studiului
de față fiind de a releva cum această cheie, abordare de lectură sau mod de receptare funcţionează
optim și la acest autor român interbelic.
Doar că, înainte de toate, orice comentariu la
simbolismul/semnifcația numelui El Gahel aproape
că este imposibil fără a reda, în pasajele următoare,
scurte consideraţii pe această temă.
Mircea Coloșenco: „El Gahel, cu aspect grafic
semitic, nu este altceva decât sintagma scandinavă
(daneză, islandeză, norvegiană, suedeză): (H)Elga
Hel, cu sens de «Zeița Infernului», «Zeița
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Morții»” 5.
Basarab Nicolescu: „Numai acest cuvînt, «EL
GAHEL», a fost sortit unui incredibil număr de
interpretări, mergînd de la onirismul cel mai dezlînat pînă la cea mai halucinantă dezlănţuire a delirului logicii. Ele pot alcătui un volum întreg şi sînt,
toate, interesante. În ceea ce mă priveşte, înţeleg EL
GAHEL drept ceea ce este, adică o semnătură”6.
Cu pretenţia unei ipoteze inerente oricărei teorii
demonstrabile, menirea acestui studiu este de a
contribui, pe cale cât se poate de coerentă, la
demonstrarea ideii că – deși, ca o primă impresie,
totul poate părea fie exagerat, fie suprainterpretat –
El Gahel este realmente o semnătură, adică un alt
pseudonim, de fapt un criptonim al lui Dan
Barbilian.
Aşa ceva este posibil graţie obţinerii unuia şi
aceluiaşi rezultat cifric/aritmetic, convertind numeric, pe de o parte, literele acestui nume (El Gahel)
şi, pe de cealaltă parte, caracterele din pseudonimele cunoscute ale poetului, Ion Popescu, respectiv
Ion Barbu.
Am procedat la aceasta nu cu ajutorul alfabetului românesc, ci cu ajutorul celui turcesc – ales
îndreptăţit deoarece este binecunocută înclinaţia
valorosului poet interbelic spre cuvinte de sorginte
balcanică precum, spre exemplu, Isarlâk (mai ales
că numele acesta de burg turcesc este format tot
din... şapte litere ca şi El Gahel).
Transpus potrivit ordinii alfabetice, El Gahel
devine 6/15/8/1/10/6/15, numere care, adunate, fac
61; mai departe, prin aritmetică simbolică sau aritmosofie, suma cifrelor constituente din numărul 61
este chiar 7/șapte (61 = 6 + 1 = 7).
Prin aceeaşi modalitate, pseudonimul Ion Barbu
devine şi el sinonim tot cu aceeași cifră (7/şapte),
doar că, de această dată, obţinem numerele
11/18/17/2/1/21/2/25, a căror sumă este 97; continuând ecuaţia pe cale neconvenţională (deoarece
arta nu poate fi strict supusă clișeelor științei contemporane sau aritmeticii convenționale), adică
însumând constituentele 9, respectiv 7, ajungem la
16 şi tot aşa mai departe, astfel încât în final ajungem la 7/șapte (97 = 9 +7 = 16 = 1 + 6 = 7).
Situaţia este similară şi în cazul celuilalt apelativ literar al lui Dan Barbilian, cel de Ion Popescu:
11 + 18 + 17 + 20 + 18 + 20 + 6 + 22 + 3 + 25 =
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160 = 1 + 6 + 0 = 7.
Fără pretenția unei concluzii sau judecăți de
valoare privind fapte evidente, se poate afirma că,
grație echivalenței cifrice dintre numele El Gahel și
cele două pseudonime cunoscute ale lui Dan
Barbilian (Ion Popescu, respectiv Ion Barbu) se
confirmă ipoteza inițială a acestui studiu și anume
aceea că enigmaticul nume este mai mult decât o
semnătură și are chiar statutul de criptonim, adică
tot un pseudonim, dar încifrat.
Deoarece oricărui filolog i se poate părea deplasată ideea de a amesteca, transdiciplinar, interpretarea literară cu aritmetica, se impune a reaminti, deşi
având cu totul alte conotaţii, existența unor elemente asemănătoare în comentariile altor exegeți
recunoscuți, rândurile ce urmează fiind mai mult
decât elocvente.
Theodor Codreanu: „Din tot ce a scris poetul, na reţinut decât 34 de texte. Iar 3 + 4 dă cifra 7 care
încununează Încheierea heptagonală, ca semn al
desăvârşirii cărţii cu şapte peceţi. Treimea celestă
fuzionează cu pătratul zilei în heptagon, tălmăcit în
El-Gahel, ritm în transfinit”7.
Mircea Coloșenco: „Introducerea de idei și
expresii proprii limbajului matematicii, interferarea
studiului ei cu frecventarea literaturii și literaților,
au dus la defrișarea unui teren necunoscut în cîmpul literelor române”8.
III. EXTENSIA BRÂNCUȘI – JAMES JOYCE
Înainte de orice concluzii și aparent fără nicio
legătură, este interesant de observat cum, prin
aceeași metodă ori procedură, cifra 7/șapte este cel
puţin una dintre soluţiile celebrului portret simbolic, realizat de către Constantin Brâncuşi scriitorului irlandez James Joyce (o spirală şi câteva linii),
desen care are mai multe versiuni, iar una dintre
acestea poartă adnotările „AGO”, „OE.PO.OEP”,
„MOFORTCOE”; referiri la aceste criptograme,
dacă pot fi denumite astfel, sunt extrem de puţine,
ele abia existând în volumul intitulat Brâncuşi,
Marea operă, antologie şi ediţie de Vincenzo
Bianchi, Adrian Gorun, Ion Deaconescu, Costin
Creţu, Constantin Barbu.
Printre multe altele, în lucrarea precizată se poate
citi despre aceste majuscule aparent neinteligibile, cu
interpuncţiuni pe alocuri: „Ce dessin au tracé encore
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discontinu et légčrement tremblé, comporte des
annotations qui diffèrent de celle de l’étude conservée dans les legs. En effet, les sigles OE.PO.OEP et
MOFORTCOE [...]; de plus l’inscription AGO, dans
le coin supérieur gauche [...]. La signification de l’ensemble des ces mystérieuses initiales n’a toujours pas
été éclarcie”9.
Şapte este suma finală a cifrelor constituente
din rezultatul obţinut prin înlocuirea literelor
numelui James Joyce cu cifrele corespunzătoare
potrivit ordinii alfabetului englezesc şi prin adunarea
acestora:
James
Joyce
devine
10/1/13/5/19/10/15/25/3/5, care adunate fac 106,
iar 1 + 0 + 6 = 7.
Tot
şapte
este
soluţia
criptogramei
„OE.PO.OEP”: prin înlocuirea acestor litere cu
cifrele corespunzătoare potrivit ordinii alfabetului
românesc (cu diacriticele specifice, desigur), de
această dată, (OEPOOEP devin 18/7/19/18/
18/7/19) şi prin adunarea acestora se obţine din nou
106, iar 1+ 0 + 6 = 7.
Acelaşi şapte este rezultatul final obţinut prin
aceeaşi procedură, tot cu ajutorul alfabetului românesc, dar acum aplicată după reunirea criptogramelor „OE.PO.OEP” (18/7/19/18/ 18/7/19) şi
„MOFORTCOE” (16/18/8/18/21/24/5/ 18/7): 106
+ 135 = 241 = 2 + 4 + 1 = 7.
Toate acestea confirmă teoria conform căreia
literele „AGO” sunt şi ele o criptogramă a numărului de aur (phi, 1.618..., care nu trebuie confundat
cu pi, 3.14...) suma finală a cifrelor constituente ale
lui 1,618 fiind tot şapte (1 + 6 + 1 + 8 = 16 = 1 + 6
= 7; de amintit că, potrivit ordinii alfabetului românesc cu diacritice, A corespunde lui 1, G lui 6 prin
evidenta asemănare grafică, iar O lui 18 (litera a
18-a), rezultatele obţinute (1, 6, 18) fiind chiar primele patru cifre constituente ale numărului 1,618...
Versiunea fără adnotări a portretului simbolic
James Joyce conţine o spirală cu patru linii curbe,
(numărate de la stânga la dreapta privitorului),
care, adunate cu celelalte trei rectilinii de pe desen,
conduc spre acelaşi rezultat – şapte.
Numărul total al elementelor grafice de pe versiunile cu adnotări ale portretului James Joyce este
tot de şapte (trei criptograme, trei linii şi o spirală).
Numărul total al caracterelor criptogramelor (litere
şi interpuncţiuni) este 21, adică de trei ori şapte.
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Cifra şapte în sinea ei poate fi regăsită pe versiunile desenului tot de şapte ori (enumerate anterior), ca (posibilă, pentru unii, evidentă, pentru
alții) formă restrânsă a modelului biblic, unde
apare de 77 de ori.
IV. „TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS”
(Serul adevărului)
Chiar și astfel, rezultatele prezentului studiu pot
părea simple coincidențe, efecte ale unor
circumstanțe aleatorii, însă aici sunt necesare câteva precizări.
Ar fi cel puţin trei sau patru variante explicative
(poate cam pretenţíos denumite astfel) ale celor
anterior descrise, care doar la o abordare superficială ar putea fi considerate supoziții.
Varianta optimistă, cea a unor multiple coincidenţe înlănţuite, caz care nu mai suportă prea multe
comentarii, ci doar precizarea că distincţia dintre o
întâmplare sau coincidenţă şi un cod de comunicare
sau limbaj criptat, cifric, poate fi realizată pe cale
statistică şi fără a izola sau scoate elementele analitice din context; principiul fundamental prin care
poate fi efectuată distincția, disocierea dintre o
coincidență și un fapt premeditat este cunoscut încă
din Antichitate: „Testis unus, testis nullus” (pentru
stabilirea adevărului este nevoie de mai multe
probe; altfel spus, repetiția singulară, maximum
dublă, a unui element sau fapt poate fi considerată
coincidență, dar prezența multiplă, episodică a
unuia și aceluiași element nu poate fi un rezultat al
hazardului, ci un fenomen rațional, logic, cu cauze
și efecte ce pot fi corelate ori asociate).
Varianta plauzibilă, prin care ar putea fi explicată fie şi la modul probabil sau măcar parţial posibila circulaţie a unei metode similare de criptare
atât la Brâncuşi, cât şi la Ion Barbu este aceea că
amândoi au avut şi o cunoştinţă comună în persoana Miliţei Petraşcu. Sunt foarte cunoscute atât ale
ei detaliate Amintiri despre Brâncuşi, dar şi alte
destăinuiri ce denotă relaţii apropiate (din care spicuim următoarele: „Nu-mi spunea Miliţa, ci
«Leliţa», şi mă bucuram de această poreclă rurală
ca de-un hrisov de nobleţe spirituală, cu atât mai
preţios cu cât îl descoperise şi mi-l oferise
Brâncuşi”10), precum şi tot ale ei mărturisiri despre
alţi artişti ai vremii, printre care Ion Barbu („Era şi
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el o figură paradoxală. Cu mustaţa sa părea a fi un
călugăr. Dar asta era o impresie cu totul pe deasupra adevărului. Era ca şi cum îşi lipise o mască grotească spre a-şi ascunde universul interior”11.
Varianta pesimistă, situaţie în care ambii artişti
au transmis acelaşi mesaj criptic în mod independent, deoarece pur şi simplu fiecare a ajuns la
rezultate similare (în genul legii Boyle – Mariotte
din fizică), dar plecând de la elemente comune. De
notat, în acest sens, că atât Constantin Brâncuşi, cât
şi Dan Barbilian au avut înclinaţii de studiu al teoriilor lui Henri Poincaré; dacă în cazul lui Dan
Barbilian este suficientă doar amintirea lucrării
sale, Fundamentele metricilor abstracte ale lui
Poincaré..., în privinţa lui Brâncuşi avem următoarea mărturisire de la Serge Fauchereau: „Am unele
îndoieli asupra simplităţii fundamentale şi a culturii
numai ţărăneşti a unui om care îi are ca prieteni pe
Duchamps, Léger şi Erik Satie, ca vizitatori obişnuiţi pe Tristan Tzara, Ezra Pound şi Man Ray şi a
cărui bibliotecă cuprinde poeme de Blaise,
Cendrars, tratate de filosofie de Henri Bergson,
lucrări de matematică de Henri Poincaré [...]”12.
Varianta negativistă/nihilistă, nu la fel de plauzibilă, ar fi aceea că, gematria şi aritmetica nefiind
metode ale criticii literare, transdisciplinaritatea trimite cazul de față într-o eroare, motiv pentru care,
în prezentul studiu, nu au fost emise judecăţi de
valoare, privitoare la fapte evidente, iar totul rămâne, doar din respect față de sceptici, la stadiul de
ipoteză și nu la cel de teorie. Este adevărat, cuvintele au, uneori, puteri limitate și induc, adeseori, o
tentă de exagerare, fiind necesar apelul la moderaţie în asimilarea unor astfel de idei şi aspecte, cu
precizarea ca aşa doar se respectă principiul de
incertitudine, care este inerent oricărei teze, iar
semnele de întrebare ale unui autor faţă de scrierile
sale nu denotă nicidecum o lipsă de încredere în
propriile convingeri, ba dimpotrivă.
V. ZARURI PE MASA HAZARDULUI
(În loc de concluzii)
Se impune a reaminti că abordarea transdisciplinară a literaturii, în particular, dar și a artei, în
general, nu neapărat prin derogare de la metoda critică ori de la cea estetică, reprezintă o procedură
chiar confirmată atât de către Basarab Nicolescu,
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dar și de către alți consacrați exegeți precum, de
pildă, Spiru Haret, atunci când acesta se referă la
cercetările polivalente ale matematicianului francez Henri Poincaré („De cele mai multe ori, un om
de știință adoptă o anumită parte cu care se ocupă
în deosebi, pentru care capătă predilecție […]. Cu
Poincaré nu a fost așà. […] Îl vedem astfel […],
trecând […] de la catedra de analiză la cea de
mecanică fizică, de acolo la fizica matematică și
calculul probabilităților, pe urmă la astronomia
matematică și mecanica cerească; și peste tot prefăcând și renoind metodele, făcând descoperiri capitale, schimbând fața științei”13.) sau Petre Pandrea,
scriind despre părintele sculpturii moderne
(„Socotim că explicaţia omului şi a operei lui
Constantin Brâncuşi pune, din punct de vedere
metodologic, o serie de probleme criticului literar
şi plastic, pe care acesta nu le poate stăpâni cu
metoda estetică”14) cu precizarea că exemplele
anterioare nu sunt nici pe departe singurele.
Problematica hazardului la marii creatori,
artiști, genii ai literaturii ș.a.m.d. aproape că este
subiect închis, intens dezbătut, fără loc de completări.
Există opinii pro şi contra teoriei întâmplării,
afirmându-se ba că arta nu poate fi explicată, ba că
ea este un miraj, o minune, o manifestare a providenţei sau că, dimpotrivă, nimic nu este lăsat în
voia sorţii la spiritele de mare calibru, ceea ce este
la fel de plauzibil.
O fascinantă poveste pe tema aceasta poate fi
regăsită în cartea C. Brâncuşi a lui V. G. Paleolog,
care face trimiteri la Goethe („[...] pietre, plante şi
animale s-au format prin nişte fericite aruncări de
zaruri ale unui jucător suprem, Dumnezeu”15),
Nietzsche („[...] Divină este Masa de Joc a
Pământului ce se cutremură la noi cuvinte creatoare
şi la aruncările de zaruri ale zeilor” 16) sau
Mallarmé („O aruncare de zaruri nu desfiinţează
niciodată hazardul”17).
Iar dacă, la început, este reprodus celebrul aforism al lui Galileo Galilei, merită a fi redată, la
final, faimoasa cugetare a lui Leonardo da Vinci:
„Nessun effetto è in natura sanza ragione”.
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1997: UN AN APARTE (XIX)
Magda CÂRNECI
Miercuri, 3 decembrie
Prima serată la Centrul Ouspensky din Paris n-a
fost prea grozavă. Erau puţini oameni, opt cu mine,
şi atmosfera s-a legat destul de greu. Totuşi am făcut
cunoştinţă cu cei prezenţi, am spus şi eu două
„unghiuri” şi, mai ales, am vorbit cu Maria
Machado, o actriţă germano-franceză, de vreo 60 de
ani, femeie nobilă şi încă frumoasă. Ea mi-a spus că
e cea care se ocupă cu achiziţionarea obiectelor de
artă pentru Şcoală. Când i-am spus că sunt istoric de
artă, mi-a propus s-o caut şi să mergem împreună
prin galeriile pariziene. Am acceptat cu bucurie.
În cursul săptămânii, la un moment dat, neştiind
ce să mai fac – căci nu mai puteam citi nici o carte
din „sistem” – am luat în mână un volumaş de studii
ortodoxe. Intitulat Fericita întristare, era o culegere
alcătuită sub coordonarea lui Olivier Clément (tradusă în româneşte). Şi m-am apucat să citesc un text
despre „darul lacrimilor” la sfinţii părinţi şi în experienţa pustnicilor. Jargonul academic-liturgic al textului îmi repugna, dar am persistat ca să pot culege
exemple şi informaţii utile. Şi am găsit câte ceva – în
primul rând observaţia că lacrimile de „har” sunt
liniştite şi curg fără efort, nu ca rezultat al căinţei şi
durerii ori suferinţei (ca în viaţa de zi cu zi), ci ca
rezultat al Graţiei, ca un dar divin, al preaplinului
sufletesc. Spre sfârşitul lecturii, am căzut peste câteva fraze legate de Sfânta Fecioară şi, deodată, ochii
mi s-au umplut de lacrimi blânde şi liniştite, care au
curs încet, în jos, pe obraji.
Seara, am fost în vizită acasă la Basarab. Am stat
de vorbă în trei, cu Michelle soția lui Basarab, am
mâncat, i-am văzut pe copii, Daria şi Mathieu, deja
mari. Apoi Basarab mi-a arătat biblioteca pe care a
adunat-o în jurul temei „Gurdjieff-Ouspensky et
co.”. Zeci de cărţi scrise de englezi, francezi, americani, apoi dosare întregi de presă, ori xeroxuri, şi tot
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felul de semne de carte, invitaţii, prospecte etc. legate de asta. Destul de impresionant. L-am întrebat cât
a citit din el şi Basarab a râs, a spus că foarte puţin,
dar le consultă când are nevoie. L-am întrebat de ce
o face. Mi-a răspuns că vrea să constituie un centru
de documentare şi de studii Gurdjieff-Ouspensky, de
care, după moartea lui, s-ar ocupa Daria. Mi-a cerut
să-i trimit şi eu tot ce găsesc în ţară pe acest subiect.
Apoi s-a apucat să-mi arate un dosar cu Robert
B., plin de tăieturi de presă, xeroxuri, etc. Mi-a arătat
câteva din ele, cu un aer foarte convins că era vorba
acolo de acuze inconturnabile. Dar când le-am citit,
cam pe furate, căci Basarab nu-mi lăsa tot timpul
necesar, n-am găsit în ele mai nimic cu adevărat
compromiţător. Am realizat că Basarab citea şi primea tot ce era legat de acest subiect printr-o prismă
subiectivă, influenţată de anumite persoane despre
care-mi vorbise, şi că de fapt opiniile lui erau superficiale. Dându-şi seama că ce-mi arăta nu era prea
convingător, Basarab mi-a promis că-mi va arăta
lucruri mai interesante data viitoare când ne vom
vedea la ei acasă. De fapt, era un fel al lui de a se
apăra de ceva pe care îl refuzase din cauza lui însuşi,
pentru că e prea orgolios şi prea influenţat de un
anume snobism intelectual, tipic parizian. În loc să
experimenteze pe el însuşi anume lucruri, el adună
conştiincios documente, „valori”, care sunt şi eventuale „investiţii” viitoare. A „trocat” finalmente „salvarea sinelui” pe o salvare strict intelectuală, adică
limitată. În sfârşit, spre miezul nopţii, ne-am apucat
să revedem ultimele capitole din traducerea
„Manifestului Transdisciplinarității” şi am lucrat
până la 3 dimineaţa. După care am plecat acasă cu un
taxi.
Seara, pe 1 decembrie, am fost la Ambasadă, căci
era Ziua Naţională a României. La ambasadă era o
mare, sau maree de oameni. Am întâlnit multe figuri
cunoscute şi am făcut contacte bune. Am discutat
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îndelung cu Dan Hăulică, care, între altele, mi-a spus
şi el despre faptul că Răzvan Theodorescu îi propusese numirea mea ca director al Institutului de Istoria
Artei (din nou după directoratul din 1990-1992).
Apoi m-am întâlnit cu fiul lui Al.Rosetti, arhitectul
Gh.Rosetti, care, de faţă cu multă lume, mi-a spus că
sunt foarte iubită de dl.Tacou şi de Jean Pârvulesco.
Acelaşi lucru mi l-a spus şi dl.Hăulică, de faţă cu
Basarab. Am fost impresionată şi puţin ruşinată de
asta. Nici nu ştiu cum să iau cuvintele nemăsurate
care mi s-au spus.
Căci, à propos, am uitat să notez că am luat masa
acum câteva zile cu dl.Tacou şi cu Jean Pârvulescu.
Jean Pârvulescu era cu totul altfel decât mi-l închipuiam: în locul unui bătrân pletos şi hirsut, am dat peste
un bărbat ras (pe obraji și în cap), îndesat, voinic şi
emanând energie, cu o faţă plină de forţă. Am vorbit
despre poezia sa, despre traducere în general, despre
politică, despre toate. La un moment dat, Jean a
declarat pur şi simplu că scriu o poezie mare, că am
acces la dimensiunea metafizică şi că mă aflu în linia
întâi a poeziei europene. Că poezia mea e de tip
Hölderlin, că se poate traduce foarte uşor (ca şi poezia lui Hölderlin) şi că de fapt aş putea s-o scriu în
orice limbă (ceea ce e adevărat). Am vorbit apoi despre Eminescu, despre Ion Barbu şi despre şansa poeziei româneşti în general. Jean Pârvulescu mi-a mărturisit că nu-l interesează să fie tradus în româneşte,
căci el vrea să fie şi să rămână european.
Când ne-am întors la sediul editurii L’Herne, am
dat peste Dumitru Ţepeneag şi peste Alain Parmit,
care-l aşteptau pe dl.Tacou pentru o întrevedere mai
specială. Aşa că ne-am luat rămas bun şi am plecat.
Vineri, 5 decembrie
Miercuri şi joi, zile mai bune de „self-remembering”. Ba chiar ziua de joi a fost într-un fel surprinzătoare, prin numărul de „aduceri aminte de sine”.
Noaptea, înaintea somnului, în pat, câte o oră bună
de meditaţie laxă, cu ochii deschişi în întuneric: gânduri puternice, aproape măreţe, despre om, cosmos,
univers – dar mai ales un fel de prezenţă pur şi simplu aici şi acum, în cameră. Greu de descris. Ieri
noapte, de pildă, m-am culcat pe la 12.30 după ce-mi
făcusem corespondenţa pentru volumul nou de
poeme. Deşi obosită şi cu o durere de spate (căci stătusem nemişcată pe scaun ore întregi), eram în bună
formă mentală. Întâi, gânduri despre destinul tragic
al omului, căzut – din greşeală sau nu – în condiţia
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lui pământeană. Apoi, gânduri de admiraţie profundă
pentru întreaga civilizaţie, formă a omului de a-şi
învinge damnarea, şi de a oferi marii majorităţi a
indivizilor o existenţă cât de cât suportabilă. Apoi,
gânduri despre marii zei care privesc de sus şi din
toate părţile experimentul uman de pe mica noastră
planetă. Gândul că dacă există o cale de a te extrage,
totuşi, de pe orizontala civilizaţiei strict umane, pentru a încerca o înălţare, o fugă, o scăpare pe verticala
unei evoluţii de tip transcendent, trebuie să încerc
acea cale. În sfârşit, gânduri de gratitudine, mulţumiri fierbinţi pentru tot ce mi s-a dat. Recunoştinţă
până la lacrimi.
În acelaşi timp, am observat că văd nişte imagini
splendide pe ecranul mental. Ceva asemănător cu ce
vedeam uneori, în momente alese de dragoste cu
Horia. De data asta vedeam un fel de cameră cu
bogăţii fabuloase: bijuterii, lanţuri de aur, pietre preţioase uriaşe, ornamente sofisticate, mobile şi covoare orientale etc. – totul văzut ca de la distanţă şi
palid, ca prin întuneric, dar destul de clar. Surprinsă
de persistenţa imaginilor, le-am urmărit cu atenţie. Şi
în acelaşi timp, nu ştiu cum, eram atentă şi la auz, la
ce auzeam, şi la faptul că eram în cameră, în întuneric. Asistam cu destulă uimire la acest fenomen de
dublă atenţie, iar imaginile le vedeam ca pe un mic
ecran mental, precis delimitat în mintea mea.
Bogăţiile fabuloase, multe, enorme, într-o opulenţă
de „O mie şi una de nopţi” au persistat 1-2 minute în
atenţia mea concentrată, apoi s-au şters treptat.
10 decembrie
Perioadă foarte rea. Neagră. A început de sâmbătă seara, în timpul petrecerii pe care am dat-o pentru
luarea doctoratului.(...) Duminică am zăcut în casă,
frântă de oboseală şi cu sentimentul că ceva îmi fusese retras, după multul bine de care avusesem parte în
ultimul timp. Şi parcă şi meritam această retragere,
căci începusem să cred că o merit şi să uit că fusese
numai un Dar de la instanţe spirituale care mă depăşesc. Am ştiut că va urma un răstimp de penitenţă.
Luni, acest lucru s-a adeverit, căci nimic din ce
mi-am propus să fac, sau să nu fac, nu mi-a ieşit.
Seara, când trebuia să iau o decizie, în bucătărie
fiind, am văzut cu stupoare cum dintr-un mare
buchet de trandafiri uscaţi, agăţaţi cu capul în jos pe
peretele de lângă masă, s-a desprins un singur trandafir şi mi-a căzut graţios în faţă. Am ştiut că e un
semn, dar ca de obicei n-am ştiut cum să-l interpreCONVORBIRI LITERARE

tez, era ambivalent faţă de problema pe care mi-o
puneam. Era un semn şi pentru că până atunci, şi nici
după aceea, nu a căzut şi nu a mai căzut vreun trandafir, dar şi pentru faptul că căzuse chiar în momentul în care mă aflam în faţa buchetului cugetând la
ceva anume și important. De fapt, eram prinsă între
două decizii diferite, din doi centri diferiţi ai făpturii
mele, şi, semiconştient, înţelegeam că una doream cu
mintea şi alta voiam cu centrul meu afectiv.
14 decembrie
Acum câteva zile, dejun cu Odile Serre. Acelaşi
dialog ca de fiecare dată când ne vedem. Ea care-mi
povesteşte cât se luptă cu viaţa acaparantă şi dură pe
care o duce, ca să-şi păstreze sufletul, să se ocupe de
sine, să cânte la pian, să facă un sport japonez, să se
regăsească din marasmul existenţei cotidiene stresante. Şi care-mi repetă că nu o mai atrage traducerea
din română în franceză. Şi că nu are timp etc. Eu,
care încerc s-o înmoi, s-o persuadez să mai traducă,
să mai colaborăm. Ştiu că e influenţată de Alain
Paruit şi Dumitru Tepeneag, dar e o făptură onestă şi
bună, care trece peste asta şi menţine un raport corect
cu mine. La sfârşitul dejunului i-am dat volumul meu
Psaume recent apărut şi i-am spus că, deşi suntem
foarte diferite, eu ţin mult la ea şi doresc să rămânem
amice chiar şi fără traduceri.
Întâlnire cu Laurenţiu Ulici şi soția sa Rica, la
Centrul Cultural Român. După seara dedicată lui
Tudor Vianu, mergem în apartamentul lor de protocol de la ambasadă să bem o bere. Vorbim de toate:
politică, literatură, oameni, românii din Paris etc. Mă
cam ia gura pe dinainte, vorbesc mult, le povestesc
diverse lucruri despre intelectualitatea pariziană,
franceză şi românească. Mai sunt prezenţi Mircea
Martin şi Gabriel Dimisianu. Pe la miezul nopţii plec
de la ambasadă. Cum ies în stradă mă apucă jalea. Iar
m-am comportat ca înainte, adică automat, iar am
făcut politică, precum toţi românii, iar m-am dat
„deşteaptă”, iar am vorbit despre lucruri pe care de
fapt nu le cunosc cu adevărat, cum fac mai toţi oamenii când discută. Ajung acasă şi mă culc. Noaptea mă
scol şi cineva din mine, dar uşor separat de mine, mă
judecă şi-mi spune limpede ce am greşit, explicândumi totul în termenii Şcolii.
Nu mai meditez. Nu mă mai rog. Nu pot decât să
citesc câteva pagini din Gurdjieff, cartea „G. parle à
ses élèves”, în fiecare dimineaţă, Din fericire, cartea
e remarcabilă.

21 decembrie
De marţi până vineri am fost la Marseille, să lansez volumul meu de poeme Psaume. Gérard Blua,
editorul ei de la Autres Temps, a fost la înălţime, a
organizat totul profesionist. Am dat interviuri în
presa locală, am avut o întâlnire cu publicul, care na ieşit rău deloc, după spusa mai multora. Un ziarist
mi-a pus întrebări, eu răspundeam, iar un actor recita
din când în când din poeme. Gérard spune că n-am
făcut nici o greşeală de limbă şi că am spus lucruri
profunde, pe care puţini din sală le-au înţeles. Era
acolo şi consulul român la Marseille, o fosilă postcomunistă. Erau şi români trăitori în zonă. La final, o
doamnă a venit şi mi-a spus că în sfârşit se simte
mândră că e româncă. O franţuzoaică a venit şi mi-a
spus că am un fir care mă uneşte cu cerul şi îmi urează ca el să nu se rupă. Actorul mi-a spus că a fost o
seară specială, deşi nu ştie de ce.
Am vorbit cu Basarab la telefon. A fost la
Bucureşti, a lucrat cu Horia la traducerea
Manifestului Transdisciplinarităţii. A dormit în apartamentul meu şi mi-a povestit că apartamentul i-a
plăcut mult, că s-a simţit bine acolo. Ba a avut chiar
un fel de viziune, un vis treaz cu un fel de „nuntă
alchimică”. Nu mi-a spus mai mult, dar m-a lăsat să
înţeleg câte ceva. Părea fericit pentru această întâmplare, pe care o păstra pentru sine ca pe un fel de
mică comoară, mi-a spus.
De câteva ori, în ultima vreme, înainte de trezirea
completă, stau nemișcată în pat și mă văd privind
prin pleoapele închise şi „văzând” în cameră, în
afară! E greu de descris. Am ochii închişi şi totuşi
prin pleoape observ cu uimire că văd. Văd în exterior. Deşi nu totdeauna ceea ce văd e chiar camera în
care mă aflu.
Mâine plec înapoi la Bucureşti pentru finalul de
an. Abia aştept. Mi-e dor să mă întorc acasă. Un
„acasă”, care de data asta înseamnă urgența regăsirii
mele spirituale. Căci am impresia că la Paris, de data
asta, m-am pierdut.
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Florin CRÎȘMĂREANU
Albert cel Mare susținea la un moment dat că „opinia se definește ca fiind asumarea a ceva ce «se poate»
întâmpla să fie altfel”1. Cu toții cunoaștem faptul că
magistrul de la Köln recuperează în scrierile sale o
tradiție aristotelică, ce acorda un loc însemnat, pe
lângă știință (ἐπιστήμη), și opiniei (δόξα), care poate fi
adevărată sau falsă2. Istoricii ideilor au observat repede că dihotomia știință-opinie este una fundamentală
pentru întreaga gândirea occidentală. Separat însă de
tradiția de la care se revendică Albert cel Mare întâlnim paradigma reprezentată de Platon (criticată de
dominican), care în dialoguri precum Menon, dar mai
ales Theaitetos, definește cunoașterea ca fiind opinia
adevărată însoțită de rațiune sau opinia întemeiată3.
Mai aproape de zilele noastre, cu privire la opinii, s-au
constituit două teorii principale: mentalistă și behavioristă4, asupra cărora nu mai întârzii acum, însă un
lucru se conturează destul clar: rolul, importanța opiniilor i-a preocupat întotdeauna pe marii gânditori.
De curând, la Editura Polirom din Iași a apărut traducerea unei lucrări importante, semnate de Willard
Van Orman Quine și Joseph Silbert Ullian (studentul
celui dintâi de la Harvard), Țesătura opiniilor. După
cunoștința mea, această traducere a apărut într-o primă
ediție, în 2007, la Editura Paralela 45 din Pitești. Chiar
dacă W.V. Quine este un nume inconturnabil al filosofiei analitice, scrierile gânditorului american nu au
beneficiat, până în prezent, de traduceri în limba română. O excepție notabilă fiind constituită de mai vechea
traducere a celebrului studiu „Două dogme ale empirismului” (publicat în Ilie Pârvu, Epistemologie.
Orientări contemporane, București, Editura Politică,
1974, p. 33-58). Pentru o privire de ansamblu asupra
operei lui Quine, ar trebui amintită și recenta monografie semnată de Ion C. Popescu, Quine, București,
Paideia, 2021. Simpatizanții curentului analitic, care
este relativ bine reprezentat și în spațiul nostru cultural, așteaptă cu interes și alte traduceri din scrierile
filosofului și logicianului american (sau monografii
dedicate acestuia), între care Word and Object (1960)
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ar trebui să fie o prioritate.
La prima vedere, am putea crede că este total nepotrivită menționarea lui Quine într-o companie care
cuprinde gânditori antici și medievali. Totuși, studiile
de dată mai recentă evidențiază faptul că această filosofie a logicienilor nu este cu totul ruptă, spre exemplu, de tradiția scolastică, existând o anumită apropiere, mai mult sau mai puțin timidă, între metafizica scolastică și filosofia analitică, așa cum au arătat în scrierile lor exegeți precum Antonio Corsano, Enrico Berti,
John P. Doyle, Constantino Esposito, Ilaria Acquaviva
et alii. Mai mult decât atât, în contextul disputei
medievale dintre realiști și nominaliști, trebuie plasată
și celebra spusă a lui Quine, potrivit căreia ar trebui să
„se radă barba lui Platon cu briciul lui Ockham”5.
Lucrarea pe care o avem în vedere (Țesătura opiniilor) este structurată pe 10 capitole, urmate de un set,
minimal, de lecturi recomandate. Glosarul și indexul,
extrem de utile cititorului, închid acest volum. Cartea
semnată de Quine și Ullian, care poate fi considerată și
un curs de introducere în filosofie, abordează fără prea
multă risipă de cuvinte următoarele problematici:
„Opinia și schimbarea opiniei”, „Observația”, „Opinii
evidente prin ele însele”, „Mărturia”, „Ipoteza”,
„Inducția, analogia și intuiția”, „Confirmarea și infirmarea”, „Explicația”, „Persuasiunea și evaluarea”.
Traducerea domnului Mircea Dumitru este cursivă,
inteligibilă, iar propunerile pentru echivalările terminologice îmi par potrivite. Spre exemplu, traducătorul
– invocând o serie de argumente ‒ optează să redea termenul belief prin „opinie”, soluție preferată la un
moment dat și de Mircea Flonta6.
Împreună cu artele și literatura, știința antrenează și
fortifică mintea celui dispus la astfel de exerciții. Prin
limbajul său tehnic, abstract, știința s-a complicat treptat și astfel s-a îndepărtat de preocupările celor mai
mulți dintre noi, concentrându-se în jurul unui nucleu
de specialiști, la care revenim de fiecare dată atunci
când avem de clarificat anumite aspecte științifice.
Constat însă că știința cea prea mult invocată în prezent
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nu pare să mai semene deloc cu acea paradigmă care se
sprijinea pe teoriile lui K. Popper, T. Kuhn sau P.
Feyerabend. Portretul omului de știință conturat în ultima vreme, care se reflectă și în comitetele pe care le
formează ‒ ce sunt tot științifice ‒ nu mai păstrează
aproape nimic din trăsăturile și descrierile întâlnite în
lucrările autorilor menționați. Nici fundamentul oricărei științe, logica, nu pare a mai avea vreo contribuție la
noua paradigmă, pe care o experimentăm în mod cotidian. Cu privire la știință, Quine și Ullian susțin, într-o
manieră riguroasă, că „ceea ce conferă caracter
științific este sistemicitatea, oricare ar fi conținutul. Iar
ceea ce conferă sistemicitate este aplicarea judicioasă a
logicii. Știința este, astfel, un rod al cercetării raționale”
(p. 13). Astăzi, o astfel de definiție nu cred că mai poate
fi recunoscută cu ușurință. Câteva rânduri mai încolo,
Quine și Ullian ne spun că „adevărata știință năzuiește
spre adevăr, oriunde s-ar afla acesta, și nu către justificarea unei industrii profitabile” (p. 19).
Autorii lucrării Țesătura opiniilor susțin că „dovezile ultime pentru întregul nostru sistem de opinii trebuie să constea în mod strict din propriile noastre
observații directe – inclusiv propriile noastre
observații asupra însemnărilor noastre și asupra relatărilor altor oameni” (p. 37). Totuși, observațiile nu pot
fi suprapuse fără rest peste datele senzoriale. Acest
aspect îl știm încă de la Aristotel, care susținea că „sensibilitatea şi facultatea opiniei sunt diferite, după cum
<sunt deosebite> faptul de a simţi şi faptul de a opinie”7. De asemenea, Quine și Ullian discută despre
opinii exprimate prin astfel de propoziții de observații,
care sunt evidente prin ele însele (cap. IV). Mai mult
decât atât, „propozițiile de observație stau la baza limbajului, acolo unde acesta vine în contact cu
experiența” (p. 45). Iar cu privire la limbaj, autorii ne
spun că au identificat două scopuri ale acestuia: „ai
determina pe alții să facă ceea ce vrem noi și a învăța
de la alții ceea ce vrem să știm” (p. 175).
Mereu atenți la definirea termenilor folosiți, cei doi
autori apelează frecvent la exemple, pentru a-și susține
propriile ipoteze și interpretări. Cu o terminologie ce
amintește de K. Popper, Quine și Ullian afirmă că
„dacă o ipoteză este netestabilă, atunci ea nu ne poate
spune nimic” (p. 172). Pe de altă parte, „explicația
poate fi un mijloc important de susținere a unei ipoteze” (p. 168). Indiferent de domeniul de cunoaștere,
explicația nu poate fi redusă doar o definiție precisă, ci
ea trebuie să faciliteze o mai bună înțelegere a problematicii abordate. Definiția, oricât de precisă ar fie ea,
nu poate surprinde în integralitatea sa fenomenul, con-

ceptul vag sau ambiguu formulat într-o primă etapă.
În capitolul V, Quine și Ullian ne spun că „atunci
când auzim o propoziție de observație care relatează
ceva ce depășește propria noastră experiență, dobândim dovada că vorbitorul are stimularea corespunzătoare pentru formularea ei, chiar dacă acea stimulare
nu ajunge până la noi. Acesta este, în principiu, mecanismul mărturiei ca o extindere a simțurile noastre” (p.
76). Mă întreb dacă nu cumva, într-o anumită măsură,
fragmentul citat ne transmite în alți termeni ceea ce
Bertrand Russell ne spunea cu privire la cunoașterea
lucrurilor, atunci când distingea între cunoașterea
directă, nemijlocită, și cunoașterea indirectă, prin descriere? Până la urmă, ce altceva este o mărturie dacă nu
o cunoaștere indirectă, o extensiune a propriilor
simțuri?
Indiferent de provenința informațiilor care stau la
baza constituiri lor, în mod cert, „opiniile se bazează
pe alte opinii” (p. 177). Mai mult decât atât, în termenii
unui exeget, „opiniile nu iau naştere şi nu sunt sustinute în mod izolat unele faţă de celelalte. Opiniile constituie o reţea”8, mai exact „o hartă a spațiilor înconjurătoare, după care ne orientăm” (Frank P. Ramsey). Întro lume care pare că se mișcă din ce în ce mai mult întrun ocean de „certitudini”, trebuie să strecurăm și rolul
opiniei; al opiniei întemeiate și ‒ de ce nu? ‒ al
„țesăturilor de opinii”.
W.V. Quine, J.S. Ullian, Țesătura opiniilor, traducere
de Mircea Dumitru, Iași, Polirom (col. „Filosofie contemporană”), 2021, 206 p.

Note:
1. Albert cel Mare, Despre sufletul rațional, ediție
bilingvă, traducere, studiu introductiv şi note de Vlad Ile,
Iași, Polirom, 2020, p. 33.
2. Aristotel, Despre suflet, traducere de Alexander
Baumgarten, București, Humanitas, 2005, p. 173.
3. Platon, Theaitetos, în Opere VI, Bucureşti, Editura
științifică şi enciclopedică, 1989. pp. 260 şi 294; pentru
detalii asupra acestui subiect, vezi Mircea Flonta, Cognitio.
O introducere în problema cunoașterii, Bucureşti, Editura
All, 1994, în special pp. 27-37.
4. Jonathan Dancy și Ernest Sosa, Dictionar de filosofia cunoașterii, vol. II, traducere din limba engleză de
Gheorghe Ștefanov, Corina Matei, Anabela Zagura și Dan
Bărbulescu, București, Editura Trei, 2000, pp. 153-159.
5. Willard V. Quine, „On What There Is”, în The
Review of Metaphysics, 2/ 5, 1948, pp. 21-38, aici p. 21.
6. M. Flonta, op. cit., p. 30.
7. Aristotel, Despre suflet, trad. cit., p. 93.
8. M. Flonta, op. cit., p. 30.
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CARTEA DE FILOZOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE
Povestirile sunt de multe ori asemănate cu basmele, relatări despre fapte miraculoase, puțin verosimile, compuse doar pentru divertisment, fără scop pedagogic, așa cum este cazul fabulelor. De origine populară, la începuturi povestirea nu cunoștea decât
tradiția orală, protagoniștii fiind ființe supranaturale,
vrăjitoare, căpcăuni, zâne, gnomi. Povestirile și-au
găsit expresia literară începând cu secolul al III-lea,
mai întâi în India, acolo unde, mai târziu, s-a bucurat
de mare succes versiunea creștină a vieții lui Buda,
Varlaam și Ioasaf. În cultura europeană, forma literară a povestirii se afirmă in secolul al XVI-lea, cu Le
piacevoli notti, a lui Gian Francesco Straparolo,
urmata de Lo cunto de li cuanti, de Giambattista
Basile. În Franța, povestirea devine un gen literar
recunoscut deplin o dată cu volumul Les Contes de
ma mere l’Oye, al lui Charles Perrault. Romantismul
a fost perioada marelui avânt al povestirii, care evoca
o lume naturală, misterioasă, îndepărtată, care putea
astfel să exprime concepții noi care se opuneau idealului formulat de clasicism. Romantismul a fost vârsta de aur a povestirii, a cultivării motivelor folclorice, a revenirii basmului. A fost epoca Fraților Grimm,
a lui Clemens Brentano, a lui E.T.A. Hoffmann, a lui
Novalis, a lui Hans Christian Andersen, continuată de
Carlo Collodi, iar în veacul al XX-lea de Oscar Wilde
sau de Antoine de Saint Exupery, cu Micul Prinț.
Secolul al XX-lea avea să aducă și o varietate de cercetări literare asupra povestirii și a basmului.
Remarcabil este studiul devenit clasic, Morfologia
basmului, al lui Vladimir Propp, publicat în 1928,
care caută să identifice constantele narative, tehnice
și formale, ale povestirile din toate epocile și din
toate spațiile. Această „gramatică” a formelor elementare ale povestirii a servit de fundament lucrărilor
comentatorilor moderni, fie ei psihanaliști freudieni
sau jungieni, folcloriști, comparatiști.
S-ar părea că povestirea tradițională a fost discu-
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tată și analizată în mod exhaustiv de antropologi,
istorici ai mentalităților, istorici literari, mai puțin
exprimându-se filosofii și psihologii, cei care puteau
radiografia imaginile simbolice ale tradiției folclorice, pentru că „adevăratele simboluri au în ele ceva
ireductibil. Ele sunt inepuizabile ca forță sugestivă și
instructivă. Din acest motiv, savantul, psihologul ca
om de știință, simte că se află pe un teren foarte periculos [...]. Semnificațiile trebuie recitite permanent,
înțelese din nou. Și efortul acesta de a interpreta
metamorfozele mereu imprevizibile și uimitoare e
orice altceva, numai muncă metodică nu. [...] Și
totuși tocmai prin interacțiunea dintre această
inocență exterioară și cea interioară ar fi putut fi activată forța roditoare a simbolului și revelat conținutul
ascuns”, scrie Heinrich Zimmer în deschiderea unei
cărți recent reeditate în limba română: Regele și
cadavrul, poveste despre biruința sufletului asupra
răului, traducere de Sorin Mărculescu, București,
Editura Humanitas, 2021, 308 p. Un îndemn la a
șlefui noi fațete ale enigmei simbolului pentru a
smulge secretul profunzimilor sale, exercițiu în care
nu primează disecarea, sistematizarea și clasificarea
obiectului studiat, ci provocarea vorbirii proaspete și
înțelegerea ei. Heinrich Zimmer (1890-1943) a fost
un strălucit indianist care a studiat cultura indiană,
tantrismul și arta indiană, considerat unul dintre cei
mai mari specialiști germani în domeniu. A predat la
universitățile din Greifswald și Heidelberg, în
Germania, iar în S.U.A. la Columbia University.
Unele dintre cărțile sale au fost traduse și în limba
română: Introducere în arta și civilizația indiană
(Meridiane și Humanitas), Filosofiile Indiei
(Humanitas) și Regele și cadavrul. Despre aceasta
din urmă, Gabriel Liiceanu spunea că nu a avut la noi
primirea pe care ar fi meritat-o.
Heinrich Zimmer îi propune omului modern să
mai zăbovească asupra tâlcului ascuns în basme, în
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mituri, în povestiri, să caute profunzimi acolo de
unde aparent au plecat. Pornește de la o povestire
despre papucii lui Abu-Cassem, papuci care,
nearuncați la timp, îi vor pricinui numai necazuri și îi
vor provoca pagube. Cititorul zilelor noastre, de cele
mai multe ori grăbit și neatent la nuanțe, se poate
întreba ce tâlc are povestea din O mie și una de nopți.
Povestea papucilor lui Abu-Cassem ne apropie de
una dintre cele mai cuprinzătoare întrebări despre
destinul uman, omul aflându-se între lumea exterioară și lumea interioară, unite ca emisferele de
Magdeburg: „Omul de azi e neajutorat în fața magiei
propriului său psihism invizibil. Acesta îl împinge
încotro vrea. Și dintre numeroasele posibilități existente, el invocă în chip pervers pentru om mirajul
unei realități exterioare diabolice, fără a-l înzestra și
cu o contramagie sau cu o anumită înțelegere reală a
vrăjii care l-a amăgit”, scrie Heinrich Zimmer. Nu
întotdeauna basmele au un final fericit, eroul nu
ucide totdeauna balaurul, nu eliberează fecioară și
nici nu scapă de propriul eu; în povestirea aleasă de
indologul german, eroul își țesuse o plasă pe care nu
mai știa să o desfacă; este plasa Karmei. O legendă
medievala germană conține o relatare stranie a vieții
sfântului Ioan Gură de Aur, prilejuindu-i lui Heinrich
Zimmer observații profunde asupra integrării răului
în problema mântuirii, a ascensiunii pe treapta de aur
și a coborârii în tărâmurile de jos. Este o legendă despre potențialitățile naturii omenești, despre păcătosul
care poate deveni sfânt prin suferință și pocăință, despre metamorfoze și eclipse temporare: „Ioan fusese
aclamat la zămislirea sa ca un mântuitor ce avea să se
nască, dar a trebuit să devină ceva înainte de a-și
putea împlini misiunea. El a trebuit să treacă printr-o
inițiere irațională, nebunească, josnică și subumană a
înfrângerii.”
În lumea medievală unul dintre cele mai cunoscute și respectate personaje a fost legendarul rege
Arthur, scrierea La Matiere de Bretagne fiind sursă a
aspirațiilor sufletului și inspirațiilor poetice; inițiere,
secret, iubire, cunoaștere, mistică toate se contopesc
în mitologia cavalerească. Esoterologii au găsit în
legenda lui Arthur un loc de „invenție” permanentă a
riturilor și tradițiilor practicate în religia celților,
invenție care culminează în povestirile căutării
Graalului. Heinrich Zimmer recitește patru romane
cavalerești din ciclul Regelui Arthur: Sir Gawain și
Cavalerul Verde, Cavalerul cu Leul, Lancelot,
Merlin. Studiile asupra gândirii simbolice și mitice

celtice au fost întâmpinate cu multe rezerve, dar
Heinrich Zimmer, iar pe urmele sale cei care ne sunt
nouă contemporani au arătat prodigioasa vitalitate a
unor mituri care vorbesc în manieră contemporană
celor care vor să le asculte; ele constituie
transversalități, mitul Graalului fiind o adevărată răspântie romantică, o matrice culturală care permite a
reînnoda rădăcinile: „Și totuși generațiile care au plămădit aceste romane sunt nu numai strămoșii noștri
spirituali, ci oarecum și cei fizici. Ei există în oasele
noastre – neștiuți nouă, și când ascultăm noi, și ei
ascultă. În timp ce citim noi, cine știe ce obscur eu
ancestral de care nu avem cunoștință o fi dând din
cap aprobator când își aude iarăși vechea poveste,
bucurându-se să recunoască iarăși ceva ce făcea parte
din propria-i înțelepciune străveche.” Cartea lui
Heinrich Zimmer nu ar fi fost un întreg fără studiile
despre mitologia indiană, despre marea zeiță Maya,
despre cele trei personificări masculine ale
Divinității: Vishnu, Shiva și Brahma. Ceea ce
detașează zeii indieni față de alte zeități din panteonul altor mitologii este faptul că ei săvârșesc lucruri
absolut imposibile, că acționează în termenii unor
absoluturi uimitoare. Ceea ce deosebește mitologia
indiană de altele este forma supremă a anonimatului,
nu vorbește un individ aparte, ci un întreg popor, o
„clasă educatoare vorbește prin aceste povestiri altui
mare grup, cel pios, fiecare dintre ele controlându-l
necontenit pe celălalt și depinzând de el.”
Parabola din „Regele și cadavrul” este despre
noi, despre oamenii pierzători, despre cei care acceptăm cu indiferență fructul existenței noastre, neluându-l în seamă, alegând să ne înfățișăm sub multiplele
euri; rareori îl alegem pe cel care ne arată că „ne-am
abandonat fără să știm unei crize de mare însemnătate. Semințele tuturor faptelor noastre săvârșite necugetat s-au acumulat într-un tezaur întunecos și ascuns
– subsolul, așa-zicând, al vieții noastre conștiente.”
Despre Heinrich Zimmer, pe care l-a cunoscut în
anii’30 ai veacului trecut, C.G. Jung scria ca „a fost
un puer aeternus, care, pe aripile unui limbaj strălucitor, făcea să înflorească toți mugurii din grădinile
legendelor indiene. I-a împărtășit și soarta, căci tânăr
moare cel ce e iubit de zei”. Poate că în vremuri de
încercare, de întoarcere la rosturile vieții, cartea lui
Heinrich Zimmer va avea primirea pe care o așteaptă
și o merită pe deplin.

CARTEA DE FILOZOFIE
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PUNȚI PESTE APE
PUNȚI PESTE APE este o antologie de poezie internaţională, în ediţie bilingvă (în engleză-coreeană primele două secţiuni, şi în coreeană-engleză, ultima secţiune).Coeditorii acestei frumoase cărţi sunt Yoon-Ho
Cho (Korean Expatriate Literature, USA) şi Stanley H. Barkan (Cross-Cultural Communications, New York,
USA). După cum mărturiseşte poetul şi editorul american de origine coreeană, Yoon Ho Cho, în prefaţa pe
care o semnează, volumul are o ţintă sigură: „globalizarea literaturii coreene”, literatură prea puţin cunoscută
în lume, „deşi are o istorie lungă.” Cauza rămîne aceeaşi: „bariera lingvistică, dublată de lipsa traducătorilor”
(p. 8). Traducătorii coreeni profesionişti, fini cunoscători ai limbii engleze, care au lucrat la acest volum de
628 de pagini, sunt: Rachel S.Rhee, Eunhwa Choe, Kyung-Nyun Kim şi Kyung Hwa Rhee. Yoon-Ho Cho
&Stanley H. Barkan deţin copyright-ul și pentru ediţia din 2020. Volumul cuprinde trei secţiuni: (1) poeţi americani, (2) poeţi internaţionali și (3) poeţi americani de origine coreeană.

Vyacheslav KUPRIYANOV
Distins poet și romancier rus contemporan, s-a
născut în Novosibirsk, în 1939. Este membru al
Uniunii Scriitorilor din Moscova, membru al Uniunii
Scriitorilor din Derbia și membru al PEN-Club-ului
din Rusia.

Visul Rusiei
În rouă rece doarme Rusia,
visînd
că este America,
cu palavragii congresmeni
haimanale șomeri
huligani gangsteri
bețivi dependenți de droguri
profitori oameni de afaceri
ruși de culoare,
și zborul pe Lună
Rusia se trezește într-o rece sudoare
totul pare să fie în ordine
cu palavragii,
haimanalele
și huliganii ei.
Rușii sunt ruși,
trebuie doar să coboare
la locul potrivit
Și din nou adoarme Rusia,
încolțindu-i în minte o idee rusească–
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America doarme,
visînd că e Rusia
Cîntecul lupului
Sunt lupul lupilor
lupul lupilor din noptea de iarnă
pașii mei slujesc spiritului zăpezii
stăpîn sunt al oaselor trosnind
pe geamul tău am suflat
stele pe cale să înghețe
cînd dormeai cuprinsă de vis
Am urlat la luna plină
cînd încă nu puteai să privești în sus
te-am învățat să te temi de copacii serii
te-am smuls din jocurile periculoase
ale umbrei de om
te-am îndemnat să intri în haită
Sunt lupul lupilor
sunt lupul serii de iarnă
și intru în povestea ta albă.

Maki STARFIELD
S-a născut în 1972, în Ehime, Japonia. Face parte
din două asociații : Asociația poeților japonezi de pretutindeni, și Asociația poeților de haiku din Japonia.
Este o prezență vie în cărți și reviste.
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Grădină în septembrie

Apus de soare în zi de vineri

Un lucru simplu—
am să-mi fac pe îndelete
o grădină în trup,
și trandafirul tău va înflori acolo.
În fiecare petală sunt —
strălucirea trandafirului tău este și în mine.

Oricît de mult se-ntind aceste ziduri
peste pămînt,
umbra rămîne în urmă,
sub marchiză, la colțul serii.
Apusul
pare neclintit pe orizontul de cărămidă
nivelată.
Timpul se scurge,
întunericul însă rămîne pe loc.
Clipele s-au oprit pe treapta a șaptea.
Luna
cu koholul nopții întins pe gene,
cercetează ziua cu băgare de seamă,
nemișcată,
cucerită de amurgul zilei de vineri.

Artistul Ukiyo-e
O gravură Ukiyo-e
este artă japoneză
o pictură din perioada Renașterii timpurii
o pictură grecească,
o pictură olandeză veche, o frumoasă
operă de artă.
Van Gogh a iubit gravurile Ukiyo-e,
a creat o artă proprie,
ca Rembrandt, Potter, Hals, Van der Mail,
pe care
îi cinstea.
Întocmai ca Ostade și Roy D’Alar
și-a descoperit culoarea.
La Arles
a pictat floarea-soarelui,
la Saint-Rémy,
snop de grîu pe o cîmpie.
Sunt acum în fața celui care a iubit Ukiyo-e.
Un sunet slab care atinge timpul –
iubesc Ukiyo-e, și, totuși,
este iluzia asta auditivă ca suspinul?
Și continui să urmăresc
cu ochi aprinși.
Notă ! Ukiyo-e este mișcare artistică în gravura japoneză, stil dezvoltat în timpul perioadei Edo (c. 1600-1868),
epoca dominaţiei politice a shogunilor din clanul
Tokugawa.

Tu
Adiere matinală.
Ca sunetul liniștii
ea trece ușor
pe mătasea cîntecelor.
Pînă la amintirea grădinii pe jumătate
adormite.
În rîul clipelor
visul circular al frunzei plutind pe apă
devine poezie
pînă ajungi tu.
Prezentare și traduceri de Olimpia IACOB
BRIDGING THE WATERS Ⅲ An International
Bilingual Poetry Anthology (Korean, American, Other | 한
국 어와 영어) Co-Edited by Yoon-Ho Cho & Stanley H.
Barkan.Co-Published by Korean Expatriate Literature &
Cross-Cultural Communications New York, USA 2020.

Saeid HOOSHANGI
(Spania)
Este poet, traducător, specialist în literatură persană, profesor la Universitatea Complutense din
Madrid. Este autorul volumului de versuri, Destino
Desértico, în ediție bilingvă (persană-spaniolă),
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Tadeusz RÓŻEWICZ
– CENTENAR –
Roza verde a fost prima plachetă din creația poetului Tadeusz Różewicz, scriitor în mare vogă la începutul anilor 60
în Polonia. Eram în anul al doilea la Facultatea de filologie din Varșovia, avem printre colegi poeți debutați deja, și care
erau entuziasmați de creația poetului din Radomsko (participant în mișcarea de partizani ai Armatei Naționale în timpul
războiului), cu studii ulterioare la Universitatea Jagiellonă din Cracovia. Totul se petrecea în anul 1961, când i-a apărut la
Varșovia placheta Roza verde și Cartoteca /piesă de teatru care l-a consacrat ca dramaturg, pe care am transpus-o peste
ani, în românește. Îmi amintesc de entuziasmul nu doar al colegilor, ci și al asistentului nostru de literatură contemporană,
Andrzej Lam, redactor șef al revistei ce reprezenta „dezghiețul polonez”, Współczesność. Pertinent, acesta descria creația
poetului după cum urmează: „Lumea lui Różewicz îmi amintește de urmele ferigii în cărbune, de insecta din bulgărele de
chihlimbar, de figurile din Pompei încremenite în gesturi obișnuite și dramatice, toate surprinse într-o materie vulcanică.
Este o lume ce pare a exista, având în organismul ei o moarte programată și care îi definește adevărata natură”.
1961 a fost, așadar, anul î n f r u p t ă r i i mele dintr-o poezie novatoare de care nu m-am mai despărțit nici azi. A fost
și o perioadă lungă de relații cordiale, în care m-am bucurat de prietenia lui.
În 1965, transpunând din poezia sa, am ales câteva eșantioane pe care i le-am prezentat megieșului meu, de la Vălenii
de Munte, lui Miron Radu Paraschivescu. El a fost cel care m-a îndemnat cordial să îi traduc poezia și să îl public, deoarece „tipul are vână și ai din cine adapta”. În 1973 am reușit să public la Editura Junimea din Iași primul florilegiu în
românește din creația różewiczeană, ceea ce m-a apropiat personal de poetul polonez. Cred că nu doar ghinionul, ci și
bătăliile cu caracter politic date pe marginea decernării Premiului Nobel pentru literatură a făcut ca autorul Neliniștii acelor vremuri să nu ajungă în posesia mult râvnitului trofeu. De multe ori a figurat pe listele care pritoceau numele
candidaților. A fost să fie aleși Milosz și Szymborska spre cinstea literaturii polone. N-am simțit niciodată la el nici cea
mai mică umbră de mâhnire.
Îi păstrez în memorie bucuria sinceră mărturisită în momentul în care, ajungând diplomat la Varșovia, i-am înmânat
volumul Neliniște, apărut în colecția Biblioteca pentru toți /nr.1185/. Nu îi venea să creadă că lucrarea avea un tiraj de
peste 20 000 de exemplare.
Se deplasa destul de rar în capitală de la Wrocław, unde se stabiliseră, dar niciodată nu uita să mă sune să își semnaleze
prezența sa și dorința de a ne întâlni. Ne vedeam deobicei într-un restaurant discret din Orașul Vechi în apropiere de
Muzeul Mickiewicz. Așa îl păstrez în memorie pe autorul Cartotecii.

Șase poeme din ciclul roza verde /1961/
Lupta cu îngerul /fragment/
umbra aripilor a crescut
ingerul a cântat
îngerul a strigat
iar nările lui umede
au atins
buzele și ochii mei
aici pe pământul
bătătorit cu ziare
ne-am înfruntat
pe mormane de gunoaie în care
scuipatul sângele și fierea
amestecate erau
cu gunoiul cuvintelor
umbra aripilor a crescut
de la o ureche la alta
fiind atât de mari
ambele de culoare roz
de-o parte și de alta a corpului
gunoaiele noastre ajunse până în nori
au umplut tot terenul
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aruncate fiind peste tot
mi-am putut până la urmă imagina
aici și acolo
interiorul lor
sub forma unui roi de albine
din care matca lipsește
așa am început să trăim
din ce în ce mai singuri
încât distanța de la om la om sporește
sub lumina neonului
viețuind în orașe supraaglomerate
ne frecăm unii de alții până la sânge
mai bine ar fi să trăim
pe o insulă locuită numai de câteva ființe
înconjurați de cei apropiați
dar ființele umane preferă însă să plece
pe meleagurile lor
nu cu mâna goală
ci cu aspiratoare
cu tablouri de două parale
cu nevestele și cu copiii împreună
cu motociclete și frigidere
dar și cu bagajul lor de cunoștințe sumare
cu pseudonime cenușii
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și unele capitole din estetică
cu credința zeificată
în formă de dragoste
sunt și inși care se întorc
la peșterile lor
cu carnea în dinți
îi vedem pe la baruri sau prin hanuri
numai cei mai plăpânzi dăinuie
cei care se agață de umbra cuvintelor
de unele vorbe
care nu mai sunt așa de transparente
văd însă prin ele moartea ...
1959

și cu-atât mai mult
pentru sfârșitul ei
așa vi s-a luat povara de pe umeri
sunteți acum ca niște păsărele
ca niște copilași
Jucați-vă
și ei se joacă
Între timp
eu am uitat
că poezia contemporană
înseamnă să lupți până la capăt

Mormântul lui Dante la Ravena
Dante
Aici nu-i nimic
E pustiul întruchipat
Un grup de excursioniști dă târcoale locului
ochelari verzi îmbracă ochi roșii
buze albastre
păr portocaliu
capete de tot felul
Domnilor mergem mai departe
Vă rog unul după altul
Cineva se uită printr-o crăpătură
Nu-i nimic acolo
Dantis poete sepulcrum
Un invalid fără picioare
Care s-a îndepărtat într-un colț
spune rușinat
doar atâta e de văzut
nimic altceva
Lanțuri de oțel
o coroană din bronz
Virtuti et Honori
Am scris
Am scris
câteva clipe sau un ceas
o noapte întreagă am scris
până ce furia m-a cuprins
am început să tremur
și năuc a trebuit
să mă așez mai aproape de mine
până ce ochii
mi s-au împăienjenit de lacrimi
am încetat să scriu numai atunci
când am văzut
că din mână pana mi-a dispărut
Despovărare
A venit la voi
să vă spună
că nu sunteți răspunzători
pentru ceea ce se întâmplă în lume

1959
Marte
O odaie și-atât
viețuiește în ea o familie întreagă
formată din cinci sau șase persoane
una citește o carte
alta se uită la poze vechi
una și-aduce aminte de război
alta doarme
una pleacă
alta moare liniștită
Janek a scris litera A
desenează cu cavaler cu pinteni albaștri
una se pregătește să zboare pe lună
cineva le-a adus
un buchet de trandafiri păsări pești
ninge
și clopotul bate
când Marte sosește
cu sabia scoasă
odaia se transformă
în flăcări
Până la inimă
Am văzut cum un bucătar
veritabil specialist
își vâra gheara
în botul animalului
și prin trahee
ajungea cu labele lui
până-n bojoacele
mielului
și-acolo pe viu
îi apuca inima
o strângea în degete
și-o scotea afară
dintr-o singură smucitură
pentru a dovedi
ce înseamnă specialist să fi
1959
Prezentare și traduceri Nicolae MAREȘ
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Kimitake Hiraoka (1925-1070), autor a zeci de
volume de diverse genuri, multe traduse în
Occident, cunoscut mai ales după pseudonimul
Yukio Mishima1 (pe care i l-a sugerat profesorul
său, Fumio Shimizu, pentru a nu atrage asupra
tânărului care bătea la porțile scrisului mânia tatălui său) a fost un personaj aparte din multe puncte
de vedere. A citit mult din operele înaintașilor, a
scris poeme „clasice” waka, haiku, a debutat în
1941, în „Bungei Bunka”, o revistă renumită în
Arhipelag, cu o proză originală (ulterior publicată
într-o cărțulie) în care naratorul simțea cum
strămoșii aveau cumva posibilitatea să trăiască
alături de el.
S-a scris mult despre el, și despre scrierile și
despre viața sa publică (a avut convingeri de
dreapta)2, și din cauza felului în care a ales să trăiască, dar mai ales să moară (trebuie amintit că au
fost „deformate” ades de mass media unele aspecte ale vieții și morții lui), dar cu siguranță și datorită operei lui – a fost de trei ori nominalizat la
Premiul Nobel pentru literatură.
Este cunoscut ca ultimul personaj marcant al
lumii japoneze care a ales (după ce a fost parte a
unei „tentative” de lovitură de stat)3 sinuciderea
prin sepukku4, care pentru mulți părea o „poveste” din trecut, din Japonia pre-modernă, în care a
fi samurai însemna altceva, comentată în diverse
moduri, cu atât mai mult cu cât și el, cu ani în
urmă, își exprimase dezacordul față de sinucigași.
Mishima era nemulțumit de cum se „moderniza”
Japonia după al doilea război mondial, dincolo de
o anume mobilitate a populației și de alte aspecte
ale progresului tehnic, economic. Am mai amintit
despre discuția tradiționalism versus modernism
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la japonezi, felul în care a evoluat la sfârșitul
secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XXlea, spre al II-lea război mondial, ce a însemnat
epoca Meiji (1868-1912) pentru Japonia, felul în
care s-au raportat japonezii la Occident, cum au
adoptat unele concepte și ce schimbări au produs
acestea. Între anii 1930 – 40 regimul militarist a
afectat negativ literatura pentru ca, după război,
să renască prin scriitori de talia lui Tanizaki
Junichiro sau laureatul Premiului Nobel pentru
literatură din 1968, Yasunari Kawabata, care îl
considera mai talentat decât el pe Mishima.
Așadar, în astfel de context social/ cultural a trăit
Yukio Mishima, care scria (în Decăderea îngerului): „Vechea tradiție spirituală a dispărut (...).
Japonia modernă e urâtă”.
Poate cea mai cunoscută carte a sa este
Kinkaku-ji (Templul Pavilionului de Aur) – cum
se numește un faimos loc din Kyoto5 (tradus în
Occident, și la noi, fie Templul de aur sau
Pavilionul de aur), vândut în sute de milioane de
exemplare, ecranizat6. Dar mulți consideră că a
devenit cunoscut după apariția în 1949 a
Confesiunilor unei măști (Kamen no Kokuhaku).
De la aceste două cărți voi pleca, pentru că,
citindu-le, m-au interesat mai multe aspecte din
felul lui Mishima de a scrie. A fost profund preocupat de tradiție, de Japonia tradițională, sub multiple aspecte, fapt reflectat și în subiectele/ temele
cărților sale, de la Confesiunile unei măști la
Calea samuraiului astăzi7, de exemplu, oprinduse și asupra conceptului de frumusețe. În Kinkakuji scrie despre un tânăr budist care, în iulie 1950,
a incendiat templul8, motivând în instanţă că făcuse asta… din ură faţă de frumuseţe.
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Confesiunile unei măști are drept moto un citat
mai amplu despre frumusețe din Frații
Karamazov, care începe astfel: „Frumosul este
ceva cumplit, înfiorător! Înfiorător”. Cititorul
poate regăsi și în alte cărți ale sale, nu doar în
aceasta (în care vorbește des, diferit despre asta),
referiri la frumos.
Pe de altă parte, „masca/ măștile” comportă
pentru japonezi o discuție complexă, se scriu
cărți9, se joacă teatru cu măști ș.a. Amintim doar
câteva aspecte. De pildă, de obicei, renga este un
tip de poezie japoneză scrisă de mai mulți autori,
mai rar de unul, dar atunci se recomandă, spun
maeștrii, pentru diversitate, „măștile” (transpunerea autorului în pielea mai multor „personaje”).
Despre Mishima s-a spus că a fost, poate, singurul
scriitor din vremea sa capabil să scrie piese de
teatru kabuki în stil tradițional, era interesat de
teatrul Nō (a scris adaptări moderne despre piese
cunoscute). Dacă în kabuki actorii au un machiaj
sofisticat, aidoma unor măști, în Nō măștile sunt
foarte importante. Sunt cam la șaizeci de tipuri de
bază de măști, și se spune că azi sunt sute de
variante ale lor. Discuțiile sunt multe și complexe
(inclusiv privitor la diferențele față de cele din
piesele Kabuki), felul/ evoluția celor care au fost
„preluate” din China (cum ar fi faimoasa mască a
războinicului Lanling), la fel și clasificările
măștilor și felul în care sunt făcute, interpretate
ș.a.
Așadar, putem lectura cartea și având în vedere ideea de „mască” în contextul cultural/ al
mentalității japoneze din anii 40 ai secolului XX
din Tokyo, nu doar gândind doar la faptul că este
vorba despre un roman autobiografic, și copilul,
apoi adolescentul/ tânărul Kochan10 (pe care-l
urmărea obsedant, ca un mod de a vedea îngemănate frumusețea și suferința, imaginea tabloului
Sfântului Sebastian străpuns de săgeți, cum
„Săgeţile muşcau din carnea încordată a tinereţii
pătrunse de mireasmă, i-o ardeau din interior cu
flăcări de bucurie şi durere supremă”), având
înclinații homosexuale (și aici Mishima are o
abordare caracteristică, nuanțată, lunecând spre o
heterosexualitate printr-un ochean întors, uneori),
disimula printr-o „mască”. Încearcă să scape de
CONVORBIRI LITERARE

aceste gânduri, de faptul că regăsea frumusețe
mai ales în bărbat, în trupul bărbatului (ajungând
la lunecări în narcisism), nu al femeii, își dorește
să iubească o femeie („Am început un exerciţiu de
taină dureros. Punerea la încercare a propriei
dorinţe, cu privirea aţintită asupra unei fotografii
înfăţişînd o femeie goală. Lucru de la sine înţeles,
dorinţa mea nu răspundea. Tăcea chitic.”). Să o
iubească, de pildă, pe sora unui prieten, pe frumoasa Sanoko („De cînd mă ştiu nu-mi amintesc
să fi văzut o făptură de sex feminin care să mă fi
emoţionat într-atât cu frumuseţea ei”), dar...
„relația” lor îi părea lui „asemenea unei uşi care
nu depăşea un anumit grad al deschiderii”. (În
plus, se întreba: „Dragoste, zici? Foarte bine.
Simţi tu însă vreo dorinţă în faţa unei femei?”)
Războiul îl face să caute alte abordări, dar nu
prea dorește să fie soldat (de altfel era și foarte
plăpând), nici, deși avea gânduri la fel de încâlcite
și despre asta („Nimic nu mi-a trezit o aversiune
atît de bizară ca relaţia dintre cotidian şi moarte ”)
să moară („Deodată, o altă voce lăuntrică îmi
mărturisi că de fapt niciodată nu mi-am dorit să
mor”), să se supună cumva unui martiraj, astfel,
ca Sfântul Sebastain, și este trimis acasă sub motivul unei „infiltraţii la plămîni”.
În pofida unui discurs narativ deloc simplu,
erotismul, sentimentele/ referirile la sexualitate
nu sunt marcate de vulgaritate. Nici de false
pudori, căci „falsa pudoare e un fel de capriciu
dictat de dorință. Dorința mea primară era una
atât de secretă, încât nu admitea nici măcar un astfel de capriciu. Cu toate acestea, dorinței mele
deghizate – simplă curiozitate abstractă față de
femeie, altfel spus – îi era conferită o libertate
care nu mai lăsa loc capriciilor”. Dar, scrie
Mishima în această carte, tradusă de Emil Eugen
Pop, despre ale cărui transpuneri în limba română
a unor opere din literatura niponă nu este prima
dată când vorbim, „curiozitatea nu are morală”, și
„e poate cea mai imorală dorință a omului.
E un fel aparte de a se mărturisi, ca și cum țiai spune deschis „povestea” unui prieten de suflet.
Dar, pe de altă parte, viața sub semnul angoasei,
contradicțiilor, confuziei, întrebărilor de tot felul
la care are de răspuns de copil Kochan, toate aces177

tea concură la o narațiune care nu degajă de loc
numai această „simplitate”, ci este condusă de
Mishima spre idei neașteptate cu multiple
ramificații, care capătă și mai profundă amplitudine în contextul dat de felul de a gândi și al fi al
japonezului. Spun asta pentru că mulți consideră,
cu temei cred, că Mishima nu a fost întrutotul
înțeles nici acasă, nici peste hotare. Aminteam cu
alte ocazii că după Ryoko Otomo11 a fost un
modernist care „voia să creadă în discursul
modern al purității și unității”. Același autor
vorbește și de o „orientalizare” a lui Mishima de
către occidentali și, astfel, se ignoră tocmai caracterul modern, occidental al operei lui. O carte care
ne dezvăluia nu doar felul lui Mishima de a scrie,
ci și pe el însuși, în anii de început. E, poate, cum
spune la un moment dat, și un fel de a vedea/ de
a-și povesti viața ca „o piesă – mască destinată”
lui însuși.

Yukio Mishima, Confesiunile unei măști, versiunea română: Emil Eugen Pop, Humanitas fiction,
colecția „Raftul Denisei”, București, 2011, 200 p.
Note:
1. „Yukio” – de la yuki/ zăpadă; „Mishima” numele
unei stații de tren. Pseudonimul ar sugera neaua care se
vede din trenul care trece la depărtare de Fuji Sama.
2. Am mai amintit despre asta scriind despre Calea
samuraiului astăzi, în „Convorbiri literare”, ianuarie 2010:
John Nathan, Mishima: A Biography, 1974; Henry ScottStokes, The Life and Death of Yukio Mishima, 1974,
Marguerite Yourcenar, Mishima, ou la vision du vide, 1980
ș.a.
3. John Nathan, care i-a fost prieten, afirmă că încercarea de a declanșa o lovitură de stat a fost un pretext pentru
ritualul sinuciderii, „la care visa de mult”, după ce s-a asigurat că afacerile îi sunt în ordine, și și-a scris jisei no ku/
„poemul de moarte” (Nathan, John, op. cit.). Interesant e că
mai multe personaje ale lui Mishima au ajuns la sepukku,
poate urmare a planului îndelung gândit, cum au spus biografii. Și în aceste pagini scrie de mai multe ori despre asta.
De pildă: „Ceea ce căutam eu era o sinucidere naturală,
spontană. Să mă plimb nepăsător la poalele unui munte, ca
o vulpe încă nu îndeajuns de vicleană, şi să mor împuşcat
din eroare, de un vînător începător.”
4. Și alți japonezi, mai puțin faimoși, și-au luat viața în
semn de protest: în 1999 Masaharu Nonaka, la 58 de ani –

fusese pensionat forțat; presa l-a numit risutora seppuku
(„sepukku din cauza restructurărilor”).
5. Kinkaku-ji, ad litteram „Templul Pavilionul de Aur/
Pavilionului de Aur” (ji: templu;
Kinkaku:
„Pavilionul de Aur”) are oficial, de fapt, un alt nume
(Rokuon-ji/ 鹿苑寺, care s-ar putea traduce „Templul din
Grădina Căprioarei”).
6. Enjo (Conflagraţia), regia Kon Ichikawa, 1958,
Kinkaku-ji, regia Yoichi Takabayashi, 1976, şi, ca un segment din Mishima: A Life in Four Chapters, regia Paul
Schrader, producători: Francis Ford Coppola şi George
Lucas, 1985.
7. Yukio Mishima, Calea samuraiului astăzi, traducere
din engleză: Iuliu Rațiu, Editura Humanitas, București,
2007 – am semnalat cartea în „Convorbiri literare”, ianuarie 2010.
8. Hayashi Yoken a incendiat templul pe 2 iulie 1950,
la ora două şi jumătate noaptea.
9. Amintesc un roman de Fumiko Enachi, Onamen/
Măștile, traducere din japoneză și note de Angela Hondru,
coperta de Angela Rotaru, Editura Humanitas fiction,
București, 2007, 202 p. – semnalat în „Convorbiri literare”,
iunie 2020. Apărută în Japonia în 1958, cartea a fost apreciată de Mishima.
10. Diminutiv de la Kimitake.
11. The Way of the Samurai: Ghost Dog, Mishima, and
Modernity’s Other, „Japanese Studies”, vol. 21, No. 1,
2001.
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Simona MODREANU
Satisfacția consacrării unui „roman mare”, un
roman care, în felul lui, le conține pe toate celelalte,
se dublează, în toamna decernării Premiului
Goncourt 2021 lui Mohamed Mbougar Sarr,
pentru La plus secrète mémoire des hommes (Ed.
Philippe Rey), de descoperirea unei (relativ) tinere
edituri pariziene, fondată în 2002, departe de tumultul generat în mod obișnuit de luptele de culise între
cele câteva mari (Gallimard, Seuil, Flammarion,
Grasset), care își dispută de obicei marile premii literare. Ba chiar am mai putea adăuga printre elementele îmbucurătoare încă două ceva mai puțin corecte
politic: este pentru prima dată când juriul Goncourt
se orientează spre Africa sahariană, iar autorul, la cei
31 de ani ai săi, se numără printre laureații cei mai
tineri.
Așadar, cine este Mohamed Mbougar Sarr? Cu
certitudine, o voce. Născut în 1990 în Senegal, scriitorul lucrează actualmente la încheierea unei teze de
doctorat la Ecole des hautes études en sciences sociales din Paris. La 25 de ani se făcea deja remarcat cu
primul său roman, Terre ceinte (Présence africaine,
2015), pentru care primit premiul AhmadouKourouma și Marele premiu al romanului metis de la
Saint-Denis-de-la-Réunion. Au urmat încă două
romane, Silence du choeur (Présence africaine, 2017,
Premiul Littérature-Monde - Etonnants Voyageurs
2018) și De purs hommes (Philippe Rey, 2018).
„Atenție, capodoperă!”, cam așa s-ar putea traduce reacția spontană atât a publicului, imediat după
apariția volumului, la începutul verii, cât și a criticilor, jurnaliștilor, librarilor și juriilor de specialitate,
autorul figurând și pe listele premiilor Femina și
Renaudot. Un mare premiu ar fi luat oricum în această toamnă. L-a luat pe cel mai important, succedând
unui alt autor spectaculos, oulipianul Herve Le
Tellier, a cărui Anomalie, premiată de Academia
Goncourt anul trecut, s-a înscris deja în istorie cu cele
peste un milion de exemplare vândute până acum.
CONVORBIRI LITERARE

Romanul lui Sarr, Cea mai secretă memorie a
oamenilor, îi trădează stilistic originea în chipul cel
mai atrăgător posibil: e o scriitură flamboaiantă,
aidoma copacului cu același nume care străluminează
ținuturile fierbinți ale Africii, plastică, proteiformă,
amestecând culori și arome tari cu mistere nedezvăluite complet. Stil seducător, abordare care intrigă,
derutează, pentru că alunecă, și de fapt nu e un stil,
sunt mai multe stiluri care se deleagă unul pe altul, se
suprapun, se fugăresc, se împletesc, fac și desfac
genuri – toate genurile cunoscute, subiecte – iubire,
literatură, exil, singurătate, moarte, timp – până la
uscarea ideii însăși de subiect. Despre ce e vorba,
prin urmare, în volumul de peste 450 pagini? Despre
nimic, ar fi tentat să răspundă traducătorul, unul dintre personajele cele mai enigmatice din acest roman
uluitor în multe privințe. Un nimic cât lumea de
mare. Căci „un mare scriitor e un hoț”, afirmă autorul. De gânduri, de imagini, de povești. Un roman
postmodern, clasic și baroc totodată. O experiență
singulară și totodată plurală de lectură. Simplu, nu?
Un mitic scriitor african T.C. Elimane, un soi de
„Rimbaud negru”, dispare în natură după publicarea
unei singure cărți incandescente, Le labyrinthe de
l’inhumain (Labirintul inumanului), iar urmașul său,
dublul literar al lui Sarr, tânărul scriitor senegalez pe
nume Diégane Latyr Faye, dă din întâmplare peste un
fragment din roman și pleacă în căutarea lui.
Povestea e „furată” din realitate. În 1968, scriitorul
malian Yambo Ouologuem, născut în legendarul ținut
al Dogonilor, primește premiul Renaudot și întreaga
apreciere a criticilor pentru romanul Le devoir de violence (Datoria violenței), în care evocă complicitatea
unor conducători africani cu neguțătorii occidentali
sau arabi, pentru vânzarea unora dintre supușii lor.
Or, într-o perioadă în care începeau să fie la modă
negritudinea și mitizarea Africii în raporturile ei cu
Occidentul, romanul venea să destabilizeze un câmp
simbolic autolegitimant.
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Nu simt la noi conștiința sau dorința unei aventuri
estetice colective; nu suntem o mișcare; fiecare dintre
noi merge singur spre destinul său literar; și totuși,
am impresia că ceva invizibil ne leagă strâns, pe veci.
N-aș ști să spun despre ce e vorba. Poate despre sentimentul difuz că ne îndreptam spre o catastrofă.
Poate despre senzația vagă că trebuia să redăm cu
repeziciune o vigoare literaturii noastre, sau să suferim umilința de a fi desemnați ca asasinii ei ori, mai
rău, ca groparii ei (să omori e simplu, dar să
îngropi!…) Poate despre redutabila intuiție că unii
dintre noi vor înfrunta multă vreme monstrul literaturii, pe când alții se vor rătăci sau vor renunța pe drum.
Poate constatarea tăcută că suntem niște africani cam
pierduți și nefericiți prin Europa, chiar dacă ne prefacem că suntem peste tot acasă.
Mai mult încă, Ouolonguem a fost acuzat de plagiat (după Graham Greene), acuzație ce s-a dovedit
nefondată ulterior. Cert e că scandalul iscat de
apariția acestui roman și de problemele pe care le
ridica a fost atât de mare, încât scriitorul, care între
timp locuia și lucra în Franța, a dispărut subit din
lumea literelor și a reflectoarelor, întorcându-se discret de unde plecase.
Iată povestea pe care o „fură” Sarr, fără a intra în
vreun fel de detalii tematice, profitând însă de ocazie
pentru a desfășura o arborescentă reflecție despre arta
scrisului, despre locul unui scriitor în societate, despre sensul unei cărți puternice într-o lume care ne
aspiră multiplu, ciclonic, pe atâtea planuri imediate.
Arborescentă e și călătoria intensă în care te antrenează romanul, în timp - timpul rănilor istorice majore, dar și în spațiu, de la Dakar la Paris, Amsterdam,
Berlin sau Buenos Aires, sărind peste veșnicele
înfruntări dintre Sud și Nord, dintre Africa și
Occident. Arborescente și iubirile semănate pe drum,
mai cu seamă două: cu pasionala și secreta Siga, și cu
evanescenta fotografă Aida. Scormonitoare gânduri,
înțepătoare ca un fulger globular:
O carte mare nu are subiect și nu vorbește despre
nimic, caută doar să spună sau să descopere ceva,
însă acest doar este deja tot, și acest ceva este deja
tot. (…) Timpul este asasin? Da. El sparge în noi iluzia că rănile noastre sunt unice. Nu sunt. Nicio rană
nu este unică. Nimic din ce e omenesc nu este unic.
Totul devine îngrozitor de comun cu timpul. Iată
impasul; dar tocmai în acest impas literatura are o
șansă de a se naște.
Fără a vorbi despre ceva anume, Memoria secretă

vorbește în iambi, accentuând și retrăgându-se, spunând tot ce poate fi o carte și tot ce nu este, tot ce este
literatura și tot ce nu (mai) este, toată puterea cuvântului și toată neputința lui, transportând realul în
ficțiune și întrupând imaginarul în lume și cântând
forța neliniștitoare a literaturii:
Marile opere ne sărăcesc și trebuie să ne sărăcească mereu. Ele elimină surplusul din noi. Din lectura
lor, ieșim mereu nevoiași: îmbogățiți, da, dar
îmbogățit prin împuținare.
Înzestrat în multe privințe, Mohamed Mbougar
Sarr are cu asupra de măsură și acea calitate pe care
francezii au plebiscitat-o dintotdeauna, spiritul, vorba
de duh care „fait mouche”, cum spun ei, lovește precis, țintește sub centura logicii curente și a barierei
conformismelor. Sarr vorbește la fel de bine cum
scrie, așa încât a devenit în scurtă vreme răsfățatul
televiziunilor, mai ales când rostește fraze precum:
„La vie n’est que le trait d’union du mot peut-être”
(într-o traducere foarte aproximativă, dată fiind
imposibilitatea transpunerii directe a jocului lexicosemantic: Viața nu este decât liniuța de unire din verbul s-ar putea).
Vertiginos proiect, de regăsire a întrebării prime
prin eliminare. O dezbrăcare regresivă spre esență.
Viața și scrisul se înlianesc, iar memoria individuală
pleacă într-o căutare inițiatică prin memoria lumii, în
urmărirea întrebărilor fundamentale, ba chiar a întrebării prime. Ființa se naște dintr-o întrebare, pare să
considere Sarr, iar dacă întrebarea e bine formulată,
putem trece mai departe, răspunsul se golește de
semnificație. Anchetă literară și polițistă, poveste de
dragoste, jurnal intim, carnet de note, corespondență,
eseu, iată un adevărat roman-lume și roman-gaură
neagră, în care se aglutinează timpi istorici și spații
mundane. Ieșirea e incertă, din această „încercare a
labirintului”.
Ochiul pătrunzător al scriitorului senegalez vede
tot, disecă tot, cu o inteligență îmblânzită de umor și
omenie, o comoară de erudiție literară și nuanțe, de
inventivitate fără răgaz, de scriitură ritmată, învolburată, fluidă, în care intri și pe care o părăsești tulburat,
fremătător, simțind că ceva nu mai e la fel acolo,
înăuntru, spunându-ți în șoaptă, cutremurat, exact ca
autorul, în ultima frază a romanului: „Labirintul a
intrat în mine”…
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DE LA A LA Z,
DE LA ALFA LA OMEGA
Ioana COSTA
Despre numele literelor şi locul lor în alfabet ar
fi multe de spus şi încă şi mai multe de întrebat.
Dicţionarul limbii române nu înregistrează
numele literelor: acolo apare, cel mult, indicarea
pronunţiei consoanelor (vocalele se descurcă mai
bine, îşi spun singure numele), cu o vocală care să
permită articularea lor, e.g. „ze”, „zî”. Cu toate acestea, este posibilă declinarea lor („z-ul”, „z-uri” etc.).
Nu alta este situaţia lor în latină, unde nu sînt semne
că ar fi fost în uz o listă de denumiri – cu excepţia
unor mărturii sporadice, de pildă notarea bn pentru
bene, aşadar, o lectură a celor două litere prin intermedierea unor potenţiale nume.
Greaca se distanţează simţitor de această indiferenţă: literele şi le numeşte precis, constant, prin
substantive: e drept, invariabile, a căror declinare e
posibilă doar datorită uimitorului instrument gramatical care este articolul grecesc, sursă a unor nuanţări
la care limbile lipsite de articol nici nu pot visa.
Particularitatea lor flexionară (ca indeclinabile) este
semnul unei origini străine. Adoptarea s-a produs cu
o inevitabilă pierdere, pentru că alpha, beta şi aşa
mai departe nu înseamnă în greacă nimic altceva
decît literele respective, fără nicio legătură cu sensul
originar fenician („bou”, „casă” etc.).
Pentru a medita puţin asupra succesiunii literelor
în alfabet, am putea face un ocol pînă departe, în
spaţiul indian. Dacă rămînem în alfabetele familiare,
riscăm să nici nu mai observăm lipsa de logică a
înserierii, părîndu-ni-se firesc ca după a sau alfa să
urmeze b sau beta şi celelalte. Alfabetul devanagari
este construit cu totul altfel, chiar dacă şi acolo la
început a fost (este) tot a: şcolarul care învaţă pe de
rost alfabetul, ca orice nou-născut într-ale scrisului,
devine în acelaşi timp stăpînul seriilor fonetice, pentru că literele se succedă în ordinea logică a compartimentelor – vocale, diftongi, consoane grupate după
locul de articulare (velare, palatale, cerebrale, dentale, labiale), într-o ordine care respectă modul de arti-

culare (surd, surd aspirat, sonor, sonor aspirat,
nazal) şi tot aşa pînă la capăt. Odată ce am contemplat ordinea devanagari, ne întoarcem cu uimire
spre alfabetele familiare, lipsite de coerenţă, rămase
doar cu asemănările dintre ele. Aceste asemănări,
tocmai pentru că ţin de o ordine (sau dezordine)
arbitrară, devin relevante pentru originea comună a
alfabetelor grecesc şi latinesc.
Ca să rămînem doar la exemplul literei ce încheie alfabetul, revenim la începutul lui: după a/alfa şi
b/beta, latinii au c, grecii au gamma. Nu este totuşi
un contrast, pentru că aici citim o întreagă istorie, în
care etruscii şi-au avut rolul lor: vorbitori ai unei
limbi ne-indo-europene, nu dădeau importanţă opoziţiei dintre surd şi sonor, altfel spus, pentru ei c şi g
nu erau diferite. O vreme, latinii au folosit acest sistem de scriere, în care c şi g se confundau. În cele
din urmă, probabil exasperat, un profesor a inventat
litera G, ajustînd puţin litera C: Spurius Carvilius
Ruga este numele acestui profesor legendar. Ruga,
nu Ruca, aşa cum i se va fi scris numele mai înainte,
în manieră etruscă. Invenţia era bună şi necesară,
dar trebuia consfinţită prin alocarea unui spaţiu în
alfabet: G nu putea ocupa poziţia a treia, unde se
înstăpînise C, aşa că a ajuns în primul loc rămas
liber prin alungarea unei litere inutile romanilor: Z.
Mult mai tîrziu, Z (grecescul zeta, „dz”) a fost recuperat, cam odată cu Y („igrec” îi spunem: nu un
nume de literă înregistrat în dicţionar, ci doar o pronunţie...), şi atîrnat în coada alfabetului.
Cealaltă literă de încheiere, omega, este tot o
invenţie utilă, necesară pentru a deosebi un o scurt,
„mic” (omicron), de un o lung, „mare” (omega). Ca
orice nou-venit, stă departe, în margine. Ce începe
cu a se poate termina în multe feluri, după soarta
limbilor şi inventivitatea vorbitorilor (gramaticienilor) lor.
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Ala GĂINĂ
Pentru Tarkovski, omul care nu are credinţă „este
lipsit de orice rădăcină spirituală”;1 nu întâmplător
Călăuza ne spune că cel mai important aspect este să
ai credinţă”. În operele sale cinematografice, se
observă preocuparea regizorului pentru problema
credinţei, a dramei omului căruia i s-a atrofiat „organul credinţei”2, şi care simte o acută şi insuportabilă
criză existenţială, ce-i provoacă o suferinţă cruntă;
cauza acestora, cel mai adesea, nu o cunoaşte, făcându-l inapt pentru tămăduire. Problema tragică, „a
omului fără Dumnezeu”3 este tratată aproape în
decursul întregului film. Credinţa este văzută ca o
comoară de mare preţ, condiţie fundamentală a mântuirii: „Credinţa este tot ce are omul cu adevărat...
Credinţa este singurul lucru care poate mântui omul,
aceasta este convingerea mea intimă. Cum altfel? Ea
este singurul lucru pe care-l are omul, fără îndoială.
Tot restul nu are realitate”.4 Această condiţie este
absolut necesară atât artistului, cât şi artei. Un artist
care nu are credinţă este precum „un pictor care ar fi
orb din naştere”, incapabil de a vedea şi de a reda
ceea ce ne înconjoară, căci „numai credinţa cimentează imaginile într-un sistem, mai precis într-un sistem de viaţă”.5 Andrei Tarkovski vede în Dumnezeu
sursa vieţii: „Dumnezeu este minunea”,6 afirmă el.
Iată de ce, atunci când a fost acuzat, într-un mod
absurd că a trecut de la „credinţa în Dumnezeu, la
credinţa în artă”, Tarkovski nu a putut răspunde decât
printr-un hohot de râs.7
Andrei Tarkovski vede clar că lumea în care trăim
şi-a diminuat enorm credinţa, care acum nu mai
reprezintă condiţia nobilă şi necesară existenţei de zi
cu zi.8 Materialismul domină pretutindeni:
„Universul nostru uman este construit şi modelat
după legile materiale, căci omul a făurit societatea sa
după chipul materiei inerte. El şi-a însuşit toate legile
naturii neînsufleţite, şi de aceea nu mai crede în
Duhul Sfânt, Îl refuză pe Dumnezeu şi nu se mai hrăneşte decât cu pâine”.9 Tarkovski îl vede pe omul
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modern nevoit să aleagă între modelul consumatorului nesăţios şi cel al responsabilităţii spirituale. În
cazul în care omul îşi va alege cea de-a doua cale,
atunci el îşi poate găsi mântuirea, prin întoarcerea la
Dumnezeu10 (aşa cum s-a întors şi Fiul Risipitor).
Prin urmare, putem concluziona că: „Dacă astăzi, în
vremea noastră, sentimentul religios nu se trezeşte,
este sfârşitul”.11 Astfel, Tarkovski îşi mărturiseşte
prin creaţia sa propria credinţă; această mărturisire
prin actul creator este vitală în ziua de astăzi.12 Pentru
Tarkovski, „arta afirmă ceea ce are omul mai bun:
Speranţa, Credinţa, Iubirea, Rugăciunea... Ceea ce îşi
visează, ceea ce el nădăjduieşte...”13. Este clar că, la
Tarkovski, centrul Universului îl constituie
Divinitatea şi nu omul: „omul trebuie să înţeleagă că
drumul său în viaţă nu se măsoară cu o măsură omenească, că el se află în mâinile Creatorului şi că trebuie să se pună în Slujba Voii Sale”.14 Acesta îl vede
pe om „de origine divină”,15 drept pentru care trebuie
„să ajungă la o naştere spirituală adevărată, prin
imense eforturi interioare”.16 Este necesar ca întotdeauna credinţa să fie proaspătă. Iată de ce, orice
criză spirituală face bine şi întăreşte spiritul întru credinţă şi regăsire a sinelui.17 Tarkovski nu are nicio
îndoială asupra faptului ca Dumnezeu există, însă
este preocupat mai mult de dificultatea de a-L găsi, în
special în condiţiile în care lumea a luat-o pe un drum
complet greşit. El este interesat mai mult de „oamenii
care caută o ieşire, o soluţie. Cei ce spun că au găsito... mi se pare că mint într-o oarecare măsură”.18 Cei
care L-au găsit pe Dumnezeu nu mai afirmă lucrul
acesta, ei Îl trăiesc şi atât. Tarkovski pledează pentru
„o artă care să aducă oamenilor nădejde şi credinţă”.19
O altă instanţă importantă este Căutarea.
Personajele tarkovskiene au ceva de aflat, de descoperit, şi anume ceva de taină. La fel ca şi autorul lor,
au şi ele idealuri, sunt într-o continuă, neliniştită şi
amplă căutare: căutarea de sine, căutarea lui
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Dumnezeu; în Călăuza– căutarea salvării şi păstrării
credinţei. Căutarea este o constanţă a filmelor lui
Tarkovski, căutarea spiritualităţii, căutarea mântuirii.
El a fost preocupat deseori de raportul dintre mântuirea individuală şi cea colectivă. Vizionând filmele
sale vom observa că majoritatea personajelor principale tind spre a încerca salvarea celor de lângă ei,
uneori chiar a întregii lumi, dovedind în acest sens
înrudirea lor cu unele dintre principalele personaje
dostoievskiene. Cu privire la acest aspect regizorul
considera că nu poţi fi de ajutor întru mântuire, atâta
timp cât nu te afli tu însuţi bine aşezat pe această cale
a împlinirii de sine. În caz contrar, rişti să devii un
fariseu, impunând anumite credinţe pur raţionale fără
să le fi înţeles şi mai ales fără să le fi simţit
niciodată.20 Tarkovski consideră că există două posibilităţi de mântuire: una în mijlocul lumii, al cărei
mijloc principal este fapta bună, între care include şi
arta adevărată, iar alta care se produce în condiţiile
plecării din lume şi de lume, cea a pustniciei. Prin
urmare, regizorul vede o posibilitate de mântuire şi
prin creaţia artistică, întrucât aceasta intră în categoria faptelor ce întrupează credinţa. Deşi arta reprezintă o cale spre mântuire, ea este una printre multe altele: nu contează mijlocul ales prin care se înfăptuieşte
mântuirea, ci duhul înfăptuirii.21 Ca și în cazul personajelor dostoievskiene, căutarea este însoţită de suferinţă. Călăuza şi soţia lui trec prin focul purificator al
suferinţei: nu este doar o suferinţă proprie, ci o suferinţă amplificată de compătimirea suferinţei semenilor.
În concluzie am dori să menționăm că spre
deosebire de personajele lui Dostoievski, personajele
tarkovskiene par a fi mai conştiente de căutarea pe
către o săvârşesc, de mântuirea lor, de existenţa
Sacrului. Afirmăm aceasta, aducându-l ca exemplu
pe eroul filmului Călăuza; el simte cu toată fiinţa sa
Zona şi suferă enorm din cauza neputinţei oamenilor
de a accesa Sacrul.

7. Jean-Pierre Maurel, art.cit., p. 16
8. „În lumea noastră este din ce în ce mai greu să crezi.
Şi nu numai în Dumnezeu, ci să crezi aşa, simplu. Ori, pentru cel care crede, totul devine posibil. Duhul său şi viaţa sa
sunt transformate”, (Gilles Alexandre, Tarkovski dans les
flammes d’une nuit d’été, în „Télérama”, nr 1864/2 octombrie 1985, p.25)
9. Andrei Tarkovski, op. cit., p. 210
10. Ibidem.
11. Boleslaw Edelhajt, Andrei Tarkovski, convorbire,
„Cahiers du Cinéma”, nr.39/februarie 1987, p.38.
12. „Tarkovski impune spectatorului său o singură
viziune posibilă, aceea a unui act de credinţă” (Anton de
Baeque, Andrei Tarkovski, “Cahiers du Cinéma”, Col.
„Auteurs”, Éd. de l’Étoile/Cahiers du Cinéma, Paris, 1989,
p.38); „Atunci când sculptează în timp, el face un act de
credinţă” (ibidem, p. 94)
13. Andrei Tarkovski, op. cit., p. 221.
14. Barthélemy Amengual, “Allégorie et stalinisme”, în
DPR, p. 85, text apărut în Positif, nr. 146/ianuarie 1973.
15. Andrei Tarkovski, op. cit., p. 214.
16. Ibidem, p. 215.
17. Ibidem, p. 179.
18. Charles de Brantes, art. cit. pp. 4-6.
19. Andrei Tarkovski, op. cit., p. 177.
20. Andrei Tarkovski: „Iarăşi, oamenii se gândesc să-i
mântuiască pe alții. Dar pentru ca să -i mântuieşti pe alţii
trebuie mai întâi să te mântuieşti pe tine însuţi. Este necesar
să ai o putere spirituală. Fără aceasta, ceea ce nădăjduieşti
să ajute se transformă în tr-o impunere, într-o violentă.
Dacă fiecare om este capabil să se mântuiască pe sine,
atunci n-ar mai fi nicio nevoie să-i mântuieşti pe alții. Ne
place să dăm sfaturi, să instruim, în timp ce, în ceea ce ne
priveşte, trecem cu vederea cele mai grave păcate”, Herve
Guibert, Nostalgia’s Black Tone, în „Le Monde”, 12 mai
1983, p. 85.
21. „Acestea (n.a. arta şi spiritualitatea) sunt două
lucruri diferite. Poţi să fii o ființă spirituală fără să faci apel
la artă şi trăind o viaţă complet normală. Sau, făcând artă şi
fiind creator, să fii cu totul străin spiritualităţii. Cu toate
acestea, poţi să fii în chip evident, în căutarea spiritualităţii”, Victor Loupan, interviul cit., p. 36.

Note:
1. Aldo Tassone, studiul cit., p. 126
2. Călăuza spune despre Scriitor şi Fizician: „ - Ei nu
cred în nimic. La ei, organul credinţei s-a atrofiat”.
3. Jean-Pierre Maurel, art. cit., p. 16
4. Paskal Chelet, op. cit., p. 6
5. Andrei Tarkovski, op. cit., p. 42
6. Victor Loupan, Tarkovski parle, în „FigaroMagazine”, 25 octombrie 1986, p. 43.
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Marian Sorin RĂDULESCU
Am (re)descoperit cu mare uimire Alerta lui Mircea
Săucan, alături de scurtmetrajul său utilitar, Dosare
deschise (1975), pe platforma on-line cineclub.sahiavintage.ro. După interzicerea versiunii de autor a Sutei de
lei, în 1973, regizorul – în urma presiunilor samavolnice
făcute asupra lui – a eșuat arbitrar la Sahia Film, unde,
până la plecarea în Israel (la sfârșitul anilor 80) a realizat,
cu chiu, cu vai, câteva documentare de scurtmetraj (Un
sul de ceară, Impresii din copilărie) și filme utilitare.
Vecinătățile lui Mircea Săucan în cinematografia
românească a anilor 50-70 se pot număra pe degetele unei
mâini. Narațiunea frântă, timpul subiectiv al povestirii,
încadraturile neregulate, fluiditatea camerei de filmat,
accentele oniric-suprarealiste îl apropie de Viața nu iartă,
Anotimpuri, Ultima noapte a copilăriei, Duminică la ora
6. Sau de documentarele experimentale și insolite ale lui
Slavomir Popovici. În 1967, modernitatea ieșită din
comun a Meandrelor (peste noutatea experimentelor din
Casa de pe Strada noastră, ce fusese realizat cu un deceniu în urmă, sau din lungmentrajul de debut, Când
primăvara e fierbinte) îl situa pe Săucan alături de
Antonioni sau Resnais.
Pentru a potoli iminentul scandal stârnit de libertatea
stilistică fără precedent pe care și-o luase din nou, doi din
prietenii și susținătorii săi apropiați – Victor Iliu și Mihai
Tolu – îi propun să realizeze Alerta (după un scenariu de
Dumitru Cămîrzan, adaptat de Săucan), un film de
protecția muncii în patru episoade, comandat de
Ministerul Chimiei. Beneficiarul agrease viziunea
regizorală, dar casa de filme solicită anumite modificări
pentru ca mesajul să fie mai explicit, mai moralizator,
mai puțin ermetic. Așa cum procedase și în 1963, la
Țărmul n-are sfârșit, Săucan refuză să le opereze. Filmul,
„cu totul deosebit și imposibil de clasificat”1, este oprit și
nu va fi difuzat niciodată până în 1990.
În Alerta „nu mai e vorba despre protecția muncii, ci
despre protecția sufletului, a spațiului vital”2, iar salvarea
vine prin iubire. „Demonstrația” primului ajutor se
transformă într-un manifest de încredere în posibilitatea
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eliberării de rutină (care, spunea Săucan, „este minciuna,
iar de minciună trebuie să ne eliberăm cotidian, fiindcă
minţim cotidian”3) prin adevărul (adică, adăuga el,
iubirea) care ne unește. Respirația gură la gură se
transformă într-un act erotic, Băiatul (Mihai Creangă) și
Fata (Gabriela Alexandru) vorbesc „ca-n cărțile bune”
(citatele sunt din „Micul prinț”) despre responsabilitate și
loialitate, iar sărutul lor „devine o chestiune de viață și de
moarte în care cei doi dau impresia că trebuie să se
salveze reciproc”4. Tiparul filmelor de protecția muncii e
deconstruit și dinamitat de fantezia lui Mircea Săucan.
Camera lui Nicolae Mărgineanu (pe atunci student în
anul III) îi filmează când în decorul industrial al combinatului chimic de la Săvinești (un „moloh care înghite
oameni”5, asemenea benzii rulante din Timpuri noi), când
în preajma frescelor exterioare de la Voroneț. Pe de o
parte scara, ce pare infinită, pe care – ignorând nurmele
de protecția muncii („Să nu fumezi, să nu urci fără mască,
să nu urci fără centura de siguranță, să nu, să nu, să nu...”)
urcă Fata pentru a „testa puritatea aerului la cea mai mare
înălțime”, pe de alta „Scara raiului” din fresca medievală.
Se aud mereu sunete de toacă și dangăt de clopot, iar
geometriile metalice ale mastodontului au formă de
cruce. Moartea și învierea se întrepătrund la nesfârșit.
Ca în Țărmul n-are sfârșit, Meandre și 100 lei, spațiul
investigat de Săucan în Alerta – nu doar spațiul concret,
fizic, ci și spațiul invizibil al volumelor sonore (compozitor; Tiberiu Olah) – trece dincolo de lumea fizică în
dimensiunea metafizică a artei, a dragostei. E însăși taina
existenței: în viață – oricât ar suna de naiv-optimist – nu
există sentințe definitive.
Note:
1. Mihai Tolu, citat de Iulia Blaga în Fantasme și
adevăruri. O carte cu Mircea Săucan, Ed. Hasefer,
București, 2003, p. 287.
2. Iulia Blaga, Fantasme și adevăruri. O carte cu
Mircea Săucan, Ed. Hasefer, București, 2003, p. 91.
3. id., p. 95.
4. id., p. 93.
5. id., p. 94.
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Alex VASILIU
Se cuvine clarificat mai întâi modul cum a înțeles Béla
Bartók raportul tradițiilor ancestrale din zone geografice
alăturate, cu tehnicile de compoziție structurate în primele
decenii ale secolului XX. Luminarea concepției sale
științifice poate explica ce l-a deosebit de George Enescu,
dacă ambii compozitori aparțin culturii române. Cheia problemei este cuvântul „științific”.
Pe parcursul însemnărilor anterioare am prezentat călătoriile lui Bartók în zone ale fostului Imperiu Austro-Ungar,
acum înglobate Slovaciei, Ungariei și României, unde a
înregistrat cu fonograful mii de cântece, a notat textele, a
transcris melodiile pe portative, a folosit metoda comparatistă pentru deslușirea asemănărilor și diferențelor privind
configurația melodică, ritmică, subiectul versurilor din cântecele maghiare, slovace și românești, a publicat un mare
număr de cântece în culegeri, însoțite de precizări și
comentarii. Evocarea activității sale minuțioase, fragmentele din scrisorile trimise unor profesori și folcloriști
români, menționarea conferințelor radiofonice cu acest
subiect susținute în România, în Germania, referirile la
recitalul și concertul (19-20 octombrie 1924) organizate de
Fundația culturală „Principele Carol”, de Societatea
Compozitorilor Români au demonstrat, cred, aprecierea
unor muzicieni, a unor intelectuali de elită din România
pentru înfăptuirile lui Béla Bartók. Nu numai datorită
calităților sale de compozitor, deopotrivă contestate și apreciate în Europa Occidentală, în America de Nord, înnoitoare ca viziune, ci, mai ales, în urma contribuțiilor importante
la studiul sistematic, la promovarea tradiției muzicale
arhaice românești.
Au existat multe dovezi ale respectului de care a avut
parte Bartók în România. La 15/28 noiembrie 1913
Academia Română a publicat cercetarea sa asupra folclorului din Bihor, iar 1924 a fost anul evenimentelor în serie. La
17 februarie a intrat ca membru al Societății
Compozitorilor Români, la 19-20 octombrie a fost inclus în
calitate de autor și pianist în recital, în concert simfonic, la
28 octombrie Casa Regală i-a acordat ordinul românesc
„Bene merenti” clasa I. A urmat prezența compozitorului
Bartók pe afișele programelor simfonice sau camerale
organizate sub egida Societății (1925, 1926, 1931), a existat proiectul tipăririi la București a volumului de colinde pe
care l-a alcătuit (proiect zădărnicit de lipsa susținerii financiare), în 1934 s-a publicat textul conferinței sale Muzica
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populară și însemnătatea ei pentru compoziția modernă1,
în 1937 volumul Scrieri mărunte despre muzica populară
românească adunate și traduse de Constantin Brăiloiu.
Referindu-mă la muzica tradițională am atașat de mai
multe ori precizările „ancestrală”, „arhaică”, „sătească”.
Acestea sunt cheile cifrului existențial pentru opera sa, în
relație cu opera lui Enescu, în perspectiva orientărilor
muzicale gemerale rezistente până în zilele noastre. Bartók
a explicat:
Studiul muzicii țărănești a avut o importanță hotărâtoare pentru mine deoarece mi-a dat posibilitatea să scap
de sistemele de tonalități minore și majore, care până
atunci stăpâneau muzica în mod absolut. Anume: cea mai
mare parte a tezaurului melodic pe care l-am colecționat,
și tocmai cea mai valoroasă, era construită pe vechile
moduri bisericești, precum și pe modurile antice grecești și
chiar pe altele mai primitive (zise pentatonice), iar, în afară
de aceasta, era plină de cele mai libere și mai variate formule ritmice și schimbări de măsură, atât în interpretarea
gen „rubato”, cât și în interpretarea de „tempo giusto”. În
felul acesta, s-a dovedit că vechile game, ce nu-și mai
găsesc întrebuințarea în muzica noastră cultă, nu au pierdut nimic din viabilitatea lor. Noua lor aplicare a făcut
posibile combinații armonice de un tip nou. Folosirea în
acest fel a gamei diatonice a dus la eliberarea de sub rigiditatea gamei majoră-minoră, consecința finală a acestui
fapt fiind că azi fiecare sunet al sistemului cromatic de
douăsprezece trepte poate fi aplicat liber și nestingherit.2
Ideile lui Bartók și-au aflat aplicarea, printre altele, în
Două jocuri românești pentru pian (1909-1910) prezentate
în premieră la Paris (12 martie 1910) într-un „festival de
muzică maghiară”3, Jocuri românești din Ardeal, Colinde
și Sonatină pe teme românești (1915), Suita de dans
(1923), Două Rapsodii pentru vioară și pian, Cantata profana (1928). Ar trebui insistat asupra activității sale intense
de etnograf pentru că numărul mare, importanța cercetărilor în acest domeniu, mai ales pentru cultura muzicală
românească, este covârșitoare. Aș umple o pagină în cazul
reproducerii tuturor zonelor în care a cules folclor, a titlurilor de colecții, studii și volume publicate într-un interval de
timp relativ scurt, sau a celor care nu au cunoscut difuzarea
prin tipar. Enumăr selectiv Trascău, Sînnicolau Mare,
Călățele (primul contact cu folclorul moților), Gherla,
Ugocea, Voiniceni și Lechincioara (începutul cercetărilor
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în zona Mureșului), Banat, Hunedoara, Dumbrăvița de
codru, Folclorul din Ungaria, „De ce și cum să cunoaștem
muzica populară? Pravila folclorului muzical”, „Așa-numitul ritm bulgăresc”, „Rolul muzicii populare în dezvoltarea
muzicii culte contemporane”.
Caracterul științific al preocupărilor în privința folclorului mai constă în atenția deplină acordată dialectelor, alt
element important ce probează cunoașterea profundă a obiceiurilor mirene din zonele etnogeografice studiate. În textul Dialectul muzical al românilor din Hunedoara, etnologul Bartók și-a exprimat punctul de vedere:
[…] dintre toate popoarele vechii Ungarii, românii au
păstrat forma originală probabilă a muzicii lor în chipul
relativ cel mai neatins. Caracteristica unei muzici populare
încă neprefăcute de cultura urbană și de muzica cultă pare
a fi împărțirea melodiilor în categorii, potrivit cu deosebitele prilejuri la care ele se cântă.4
În 1930 se afirmaseră deja câteva personalități
românești familiarizate cu modul lui Bartók de a se
poziționa ca autor de muzică față de folclor. Unul dintre
primii comentatori români demni de a fi citați, Octavian
Beu5, a departajat relația tradiție rurală – compoziție muzicală academică, așa cum o înțelegea Bartók, în patru tipuri:
a) opus-uri ce cuprind melodii sătești reproduse aproape în
original; b) opus-uri cu melodii relativ prelucrate; c) melodii compuse în spirit folcloric românesc; d) opus-uri marcate de cultura muzicală românească a compozitorului. De
laudă pentru analistul Octavian Beu este că foarte repede,
peste numai un an, în 1931, Bartók, răspunzând unei întrebări despre efectul tradiției muzicale sătești asupra limbajului componistic modern din acel timp, a lăsat aproape
neschimbată categorisirea analistului român. Cele adăugate
atunci s-au constituit într-o tablă de legi valabilă până
astăzi pentru compozitorii în genurile academice și pentru
muzicienii de jazz modern de după 1960, interesați de folclor, cei care au validat stilul etnojazz:
[…] influența muzicii populare se mai poate manifesta
în lucrările compozitorului [prin aceea că] nu prelucrează
în muzica sa nici melodii țărănești, nici imitații de melodii
țărănești și totuși se revarsă din ea aceeași atmosferă ca și
din muzica țărănească. În astfel de cazuri se poate spune:
compozitorul a învățat limba muzicală a țăranilor și este
tot atât de stăpân pe ea ca și poetul pe limba sa maternă.
Cu alte cuvinte, acest mod de exprimare a muzicii țărănești
i-a devenit o limbă muzicală maternă: o poate folosi și o
foloseșește tot atât de liber ca și poetul limba sa maternă.6
Abia din momentul în care autorul în gen academic
inventează în stil folcloric se poate constata armonia de
concepție dintre Béla Bartók și George Enescu. Până
atunci, i-au despărțit spațiile temporale din istoria muzicii
tradiționale de care s-au simțit atrași: Bartók radiografiind
exclusiv folclorul arhaic din zone extinse, Enescu privilegiind folclorul lăutarilor din mediul rural românesc.
Despre tehnicile de studiu ale omului de știință Bartók
mai sunt idei ce merită notate. De pildă, instrumentul pre-

ferat a fost fonograful cu cilindri, despre care a scris un
adevărat studiu. În campaniile de cercetare a folclorului,
prima fază constituia notarea melodiilor fără ajutorul aparatului de înregistrare, faza a doua fiind dedicată imprimării. A fost faza cea mai productivă pentru că sătenii,
copleșiți de „minunea” care le permitea să-și asculte vocea,
erau stimulați să cânte cu mai multă participare. Ce pasiune
devenită patimă de folclorist l-a îndemnat pe Bartók să plătească de cele mai multe ori cilindrii pentru a avea
siguranța înregistrării oricând putea pleca în călătoriile de
culegere! Acel prim, rudimentar aparat de înregistrare i-a
oferit posibilitatea să transcrie pe note cu cea mai mare
fidelitate melodiile, pentru că cilindrii puteau fi rulați la
ascultare cu o viteză mai mică, în folosul sesizării și notării
ornamentelor din interpretările informatorilor.
Bartók poate fi considerat un om-instituție pentru că în al
treilea „departament” în care a continuat studiul documentelor culese pe teren, „departament” unde lucra singur, a fost
fișarea minuțioasă pe rubrici, cu informații precise despre cel
care a interpretat melodia, vârsta, localitatea, zona, titlul
melodiei, numele culegătorului, numărul înregistrării,
variantele unui singur cântec, clasificarea lui, variantele în
care a fost cântat. Imaginea acribiei până atunci nemaiîntâlnită cu care lucra Bartók se clarifică și mai mult prin revenirea periodică la unele documente datorită informațiilor nou
apărute, consecința fiind adăugirile de date sau suprapunerea
altor fișe, ce completau fondul arhivistic. Din cercetările
muzicologului Francisc László, cel mai devotat, mai prolific
analist român al creației științifice și componistice rămasă de
la Béla Bartók, am aflat că numai înregistrările, fișele reprezentând folclorul românesc s-au adunat în 24 de volume, iar
în anul 2003, după 58 de ani de la moartea savantului, nu
toate fuseseră studiate...7 Altă dovadă a profesionismului
întins până spre perfecțiune a fost ușurința cu care Bartók
accepta orice corijare a vreunei informații sau idei expusă de
el anterior sub formă tipărită, dar numai conform argumentării solide, științifice, orice document întocmit de el însuși
care schimba sensul unor afirmații expuse sub formă de
conferință sau studiu publicat. Nu lăsa nimic la voia întâmplării, totul era verificat, revizuit, din nou limpezit.

Note:
1. Revista Fundațiilor Regale, 1934 (Anul I), nr. 6.
2. Extras din autobiografia lui Béla Bartók publicată initial în
în limba germană la Viena (1921), în traducere românească sub titlul Béla Bartók: Însemnări asupra cântecului popular, cu o prefață
de Zeno Vancea (1957), inclus în volumul lui László Ferencz
Bartók Béla – Studii, comunicări, eseuri. Kriterion, 1985, p. 216
3. Precizare reprodusă de muzicologul Francisc László în nota
nr. 28 de la p. 219 a volumului Bartók Béla. Studii, comunicări,
eseuri. Kriterion, 1985
4. Idem, p. 221
5. Diplomat și muzicolog, 1893-1964
6. Idem nota 4.
7. Francisc László, Béla Bartók și muzica populară a românilor din Banat și Transilvania. Eikon, 2003, p. 43
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N. Iorga, Istoria statelor balcanice în epoca modernă.
Lecții ținute la Universitatea din București de N. Iorga,
Vălenii-de-Munte, Tipografia Societății „Neamul românesc”, 1913, reeditată recent într-o ediție îngrijtă, cu note
și indice general de Alexandrina Ioniță, Casa Editorială
Demiurg, Iași, 2020.
Editura ieșeană „Casa Editorială
Demiurg” a publicat de-a lungul anilor mai multe cărți din opera lui
Nicolae Iorga, unele traduse în premieră în română. Amintim câteva, pe
care le-am prezentat și în această
rubrică: Medici şi medicina în trecut
românesc, 2013, Latinii din Orient/
Les
latins
d’Orient,
2014,
Personalităţi franceze văzute de N.
Iorga, vol. I (este una dintre cărțile subsumate și unui proiect cultural intitulat „Francofonia românească, restitutio”), 2015, Femeile în viaţa neamului nostru. Chipuri,
datine, fapte, mărturii, 2014, Portretele doamnelor române publicate de preşedintele comisiunii/ Portraits des
princesses roumaines publiés par N. Iorga, président de la
Commission; Domnii români după portrete şi fresce contemporane adunate şi publicate de preşedintele comisiunii/ Les princes roumains d’après des portraits et des fresques contemporains réunis et publiés par N. Iorga, président de la Commission, 2014 ș.a..
De data aceasta semnalăm o lucrare de interes aparte
în acele vremuri, Istoria statelor balcanice în epoca
modernă, în care sunt adunate o serie de „lecții” „ținute la
Universitatea din București” în 1913, într-o perioadă în
care regiunea noastră cunoștea frământări, războaie,
„reașezări de granițe”, urmare a „jocului” de interese făcut
de „marile puteri” mai degrabă. Se discuta deja în cercurile diplomatice despre „state balcanice”. Un exemplu, din
„22 octomvrie/ 4 noemvrie 1912”. Titu Maiorescu îi trimitea regelui României o telegramă în care scria: „Ministrul
Rusiei îmi comunică ultimele propuneri ale d-lui Poincaré
primite de Rusia: intervenția imediată a Marilor Puteri la
Constantinopole și pe lângă Statele Balcanice” (Cartea
verde: textul Tractatului de Pace de la Bucureşti, 1913,
traducere de V.M. Ivănceanu, Editura Institutului de arte
grafice şi editură „Minerva”, București, 1913, p. 11).
Așadar, este unul din termenii care au suscitat multe
discuții în epocă. „În ce sens se poate întrebuința cuvântul
de popoare balcanice”, „termen, care, de şi de atîta
vreme, nu e totuşi aşa de vechiu cum îşi închipuie unii”, și
felul în care erau folosite mai degrabă în interesul „puterilor” care conlucrau la „desfacerea” Imperiului Otoman, și
lucrările care apărea multe legate de aceste interese și
curentele de opinie generate atunci, și mai apoi în cel real,
al popoarelor „în cauză” sunt lucruri la care răspunde și
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Nicolae Iorga în aceste „lecții”. Pe de altă parte, în acel an
Iorga scria că probabil a mai rămas ca, după tratatele care
se încheiaseră, unele „chestii” nerezolvate, care ar trebuie
„să se resolve mai curînd”. Dar, scria el, acestea „vor trebui să facă parte din marele proces sîngeros al lichidației
austriece, care se anunță pentru un mai îndepărtat viitor”.
Este de folos că această ediție reproduce cu note de
subsol care pot ajuta cititorul să înţeleagă mai limpede
anumite aspecte, cum, de asemenea, și bibliografia şi indicele general revăzut.
Semnalăm, așadar, această carte a lui Nicolae Iorga,
apărută la Casa Editorială Demiurg din Iași.
Cezar Ivănescu, Rod/ Fryt, poezii, ediție bilingvă
română – albaneză, ediție alcătuită și tradusă de Luan
Topciu, prefață: Daniel Cristea Enache, postfață: L.
Topciu, ilustrații: Vasilian Doboș Editura Ombra GVG,
Tirana, 288 p.
Anul acesta a fost dedicat lui
Cezar Ivănescu (1941-2008), la
împlinirea a 80 de ani de la scriitorului român de origine albaneză, cum el
însuși a povestit adesea (mama lui,
Xantipa, născută Naum, fiind de loc
din sudul Albaniei), la Asociația
„Liga Albanezilor din România”.
Cum cititorii noștri cunosc, poet,
dramaturg și traducător, Cezar
Ivănescu a fost o personalitate de primă mărime a literaturii române.
Am dorit să semnalăm maniera în care Asociația „Liga
Albanezilor din România” l-a omagiat în acest an, prima
manifestare dedicată marelui poet având loc vineri, 4
iunie, la București, în curtea casei în care a locuit acesta în
ultima parte a vieții, gazda fiind Clara Aruștei, fiica poetului, cu o participare la vârf din partea comunității albaneze din România (deputatul Bogdan-Alin Stoica, reprezentantul minorității naționale albaneze în Parlamentul
României, Radu Săvulescu, directorul executiv al ALAR,
Luan Topciu, coordonatorul Centrului Cultural Albanez),
și a lui Miron Manega, purtătorul de cuvânt al Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România.
Din ce știam, era programat să apară, către finalul
acestui an, la Editura Asdreni, o antologie de versuri în
format bilingv, română/albaneză, sub îngrijirea lui Luan
Topciu. În schimb a apărut la editura OMBRA GVG din
Tirana, un volum elegant, în condiții grafice aparte, Fryt/
Rod (cu titlul după cel al volumului său de debut, la
Editura pentru Literatură, București, 1968), bilingv, în
limbile română și albaneză, la realizarea căruia, în afară de
Luan Topciu, au colaborat și Daniel Cristea Enache –
prefațator, și ieșeanul (de loc din Bârlad, ca și Cezar
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Ivănescu, cu care, de altfel, a lucrat la editura „Junimea”),
Vasilian Doboș – ilustrator. Volumul a fost lansat la
Tirana, sâmbătă, 20 noiembrie 2021, în cadrul Târgului de
Carte găzduit de Palatul Congreselor din capitala Albaniei.
Așadar, semnalăm această carte aparte dedicată unui
mare poet care a debutat în poezie (în „Flacăra Iașului”,
iunie 1959), a trăit și a scris și în orașul nostru. Încheiem
cu un fragment din poemul Albanie, pămînt al Maicii mele
(scris în Iași, la Casa Flory, în 4.07.2008): „! Albanie,
Pămînt/ al Maicii mele!// ! Țară înspumată/ de Mare. Țară/
din onoare și Piatră:/ piatra care durează:/ Albanie, Țară
Vitează!// ! clocotește și sîngele meu/ pentru tine,
Albanie”.

torie, Articole), Addenda 1 – Poezii tipărite numai în
edițiile din 1832 și 1842, Poezii tipărite în periodice,
Poezii netipărite de autor, Poezii cu autenticitate nesigură,
Poezii populare, Addenda 2 – Scrisorile lui Grigore
Alexandrescu către Ion Ghica, Ion Ghica: Amintiri despre
Grigore Alexandrescu, și, în final, Note și comentarii,
Iconografie.
Este binevenit, cu atât mai mult în aceste timpuri,
acest volum despre Grigore Alexandrescu, cel despre care
Călinescu scria că este „primul poet român, precedând în
aceasta pe Eminescu, la care actul de a scrie e resimțit ca
vocație și posibilă împlinire de sine”, drept pentru care îl
semnalăm, și ca o invitație la lectură, cititorilor noștri.

Grigore Alexandrescu, Scrieri, seria „Moştenire”,
ediție îngrijită de Mihai Papuc, studiu introductiv de
Mircea Anghelescu, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2021, 512
p.
Nu este prima dată când prezentăm în rubrica noastră o carte apărută
într-o îngrijită serie, „Moştenire”, a
editurii Ştiinţa, din Chişinău, în care
au apărut până acum cărți despre care
sperăm să ajungă la îndemâna cât mai
multor cititori de pe ambele maluri
ale Prutului. De data aceasta semnalăm o selecție din opera lui Grigore
Alexandrescu, despre care Mircea Anghelescu scrie în
paginile de început că „a ostenit vreme de trei decenii, și
cu strălucire, pe tărâmurile poeziei; el este cronologicește
primul mare poet al literaturii române care merită titlul de
clasic”.
Ion Ghica povestește, în Amintiri despre Grigore
Alexandrescu, scris la Londra, în 15 ianuarie 1886, despre
cultura extraordinară a acestuia, modestia și felul în care
se purta, fără a linguși, fără dorință de mărire, și relatează,
între altele, o întâmplare. Alexandrescu, fiind invitat de
Vodă Bibescu la masă a fost apreciat pentru felul său de a
fi și de a vorbi de comeseni, în frunte cu Doamna Bibescu,
care îi cere soțului: „Numește-l poet al Curții!” Atunci,
„Alexandrescu, fără să aștepte care era să fie hotărârea
domnească, răspunde: Să mănânc, foarte bine, merge, dar
să fiu poet la porunceală, văd că Măria Ta n-ai citit o satiră ce am făcut-o acum vreo câțiva ani unui poet de curte
de atunci, pe care-l povățuiam cu versurile: «Ia-ți nădragii de atlas/ De-ți fă steagul la Parnas!» Apoi ce să fac cu
acele versuri când voi îmbrăca nădragii de atlaz?”
Structura cărții (care cuprinde o selecție de amplitudine, din toate genurile abordate de acesta scriitor: poezie,
proză, publicistică): Introducere în opera lui Grigore
Alexandrescu (M. Anghelescu), Tabel cronologic, Notă
asupra ediției, Poezie – Din volumul Suvenire și impresii,
Epistole și fabule, 1847, Din volumul Meditații, elegii,
epistole, satire și fabule, 1863, Proză – Memorial de călă-

Neculai Amălinei, Jack Halpern, Dicţionar japonezromân de kyōiku kanji, 1026 caractere fundamentale,
Editura Polirom, Iaşi, 2021, 1054 p.,
Nu este prima dată când prezint
dicționare japoneze-române elaborate
de N. Amălinei, J. Halpern. Astfel,
am adus la cunoștința cititorilor noștri
apariția, la aceeași editură ieșeană
Polirom a unor astfel de demersuri
ale celor doi autori: Dicţionar japonez-român de gakushū kanji, 1006
caractere fundamentale, Editura
Polirom, Iaşi, 2008, 1040 p.,
Dicţionar japonez-român, 2013, 896 p.
De la primii pași care s-au făcut la noi în direcția găsirii căii de a pătrunde dincolo de barierele diverselor limbi
(între care amintim primul număr al Bibliotecii româneşti
a lui Zaharia Carcalechi, Buda, 1821, care conţine un
Lexicon pentru vorbele româneşti neobicinuite între unii
români, ce s-au pus în cartea aceasta, de dimensiuni reduse sau, în același an, la finalul traducerii Bordeiului indienesc, al lui Bernardin de Saint Pierre, semnată/ publicată
la Iași de Leon Asachi, cu un ceva mai amplu Vocabulariu
cuvintelor trase din alte limbi şi întrebuinţate spre mai
lămurita înţelegerea ideilor în Bordeiul Indiei dejghiocate
şi din carea unele sunt române, iar altele de multe
neamuri priimite, cu explicații pentru cuvinte de sorginte
franceză, neogreacă, italiană și latină) azi s-a ajuns ca mai
mult decât oricând astfel de demersuri să fie de o necesitate stringentă.
Și azi un „dicţionar” din/ legat de o limbă orientală
înseamnă o muncă dificilă din mai multe puncte de vedere. Actualizat în conformitate cu cele mai recente modificări operate în 2020 de Ministerul Educației din Japonia,
acesta cuprinde 1026 de kanji de bază, care sunt în materia
școlii elementare din Arhipelag, ca un instrument pentru
studierea limbii niponilor.
Reiterăm, pe scurt, „sistemele de scriere japoneze:
kanji, cu caractere de provenienţă/ inspiraţie chineză –
„caractere Han”, silabarele „kana” – hiragana şi katakana,
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şi cu caractere latine „rōmaji”, „semne latine”; aşa numita
„romanizare”, întâlnită şi în transliterarea „romaji”, cu
variantele mai cunoscute: Hepburn, kunrei şi nippon. Unii
spun că japoneza e o „variantă”/ sau a „rezultat” cumva
din chineză, dar niponii zic mereu că e o greşeală, deşi
japoneza a împrumutat kanji, dar sunt total diferite gramatical.
N. Amălinei a semnat (ca autor/ coautor/ traducător) şi
alte cărţi legate de limba/ cultura japoneză: „Kanji în 60 de
texte”, cursul „Limba japoneză. Simplu şi eficient” (ajuns
în 2019 la a IX-a ediție), „Cartea celor cinci cercuri –
Gorin no Sho”, de Myamoto Musashi, „Curs practic de
Karate dō” şi, dicționarele amintite. Nu este prima colaborare cu Jack Halpern, nume recunoscut internaţional în
domeniul dicţionarelor/ studiului caracterelor kanji, care
este interesat şi de limbile latine, care a creat și metoda
SKIP de indexare pentru kanji – System of Kanji Indexing
with Patterns, utilizată aici,.
Mod de organizare/ structură: Introducere (cu subcapitolele: Kanji – caracterele chinezeşti folosite în Japonia,
Caracteristici principale, Ghid de utilizare, Abrevieri şi
simboluri), Dicţionar japonez român de kyōiku kanji (gradul 1, gradul 2, gradul 3, gradul 4, gradul 5, gradul 6) şi,
în final, Index (On-Kun Index, KALD Index, Jōyō kanji și
JIS Radical Index), un Appedinx (Sistemul de scriere în
limba japoneză, Metoda SKIP pentru indexarea kanji), și o
bibliografie selectivă.
Sunt multe alte informații privind utilitatea, modul de
elaborare, scopurile dicţionarului. De pildă, că fiecare
kanji folosit în japoneză „poate avea mai multe semnificaţii distincte, şi o varietate de nuanţe”, iar, autorii, ca și în
alte demersuri ale lor, şi-au propus şi să „exploreze” interdependenţele acestor semnificaţii, să realizeze „o imagine
integrată şi unitară” asupra sensului caracterelor; kanji
folosite azi în Arhipelag au forma standardizate, fiecare
putându-se citi în cel puțin două moduri, în 2020 „redistribuindu-se” unele, ajungându-se la numărul de 1026 ș.a.
A rezultat un dicţionar care oferă o cale spre înţelegerea celor 1026 de kanji fundamentale predate în şcoala elementară japoneză, care, în fapt, constituie ceea ce niponii
numesc Gakushū Kanji (kanji pentru educaţie), cu 25000
de sensuri pentru cca. 21000 de cuvinte, unele cu exemple.
Un demers util pentru cei interesaţi de limba şi cultura
japoneză, elaborat în aşa fel încât să fie explicit dar şi
accesibil.
Valeriu Dulgheru, Zinaida Stratan, Sergiu
Zaporojan, Inginerul sufletelor noastre. In Memoriam
Nicolae Dabija, coperta: Maxim Vaculenco, Universitatea
Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2021,
Cu ani în urmă, inițiat de către profesorul Lorin
Cantemir, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
din Iaşi, profesorii Valerian Dorogan şi Valeriu Dulgheru
de la Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, şi de
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primarul comunei Cucuteni, Mihai
Tun, a fost prima ediție a
Simpozionului „Cucuteni – 5000”. La
celelalte ediții, s-au implicat și alte
instituții. Unele s-au desfășurat la
Chișinău, altele la Iași, cu participarea
unor personalităţi din România,
Republica Moldova, Germania,
Franţa, Canada, SUA, Rusia,
Ucraina.
În linii mari, tematica simpozionului are două mari
direcții, „Cultura şi civilizaţia cucuteniană” şi „Științele
exacte şi mai puţin exacte”, cu largi trimiteri în alte domenii care converg spre afirmarea identității noastre comune
pe cele două maluri ale Prutului. De altfel, edițiile din
2017, de la Iaşi, şi 2018, Chişinău, au fost dedicate
Centenarului Marii Uniri. În ediția din 2021 a
Simpozionului „Cucuteni – 5000”, care a avut loc în noiembrie, online, a fost comemorat Nicolae Dabija, pe care
participanții l-au numit „inginerul sufletului neamului românesc”/ „inginerul sufletelor noastre”. Și după a XVI-a ediţie a
Simpozionului Internaţional „Cucuteni – 5000 Redivivus
„Nicolae Dabija”, din 19 noiembrie a acestui an, ca și în
cazul altor ediții, a rezultat un volum cu lucrările prezentate,
pe care îl semnalăm cititorilor revistei noastre, în care Nicolae
Dabija (despre care acad. Ion Bostan nota că „este una dintre
cele mai remarcabile personalități culturale din Basarabia postbelică”) a publicat de atâtea ori.
Cartea a fost elaborată de un colectiv coordonat de profesorul Valeriu Dulgeru, de la Universitatea Tehnică a
Moldovei din Chişinău.
Dată fiind structura rubricii, pentru a nu comite o
nedreptate prin omiterea unui nume dintre cele ale semnatarilor, amintim structura cărții (după prefața autorilor – în
care citim că lucrarea întreagă „este scrisă despre Nicolae
Dabija, aşa cum l-am cunoscut noi, inginerii, dar nu
numai, «Inginerul sufletului Neamului Românesc»”):
Partea I – Referințe cu privire la personalitatea lui Nicolae
Dabija: poet, publicist, scriitor, om politic, patriot, academician, Partea II-a – Nicolae Dabija: itinerar biografic,
Partea a III-a – Popasuri cucuteniene, Partea a IV-a – Viața
și activitatea în imagini, Partea a V-a – In memoriam
Nicolae Dabija, și, în final, Bibliografie și Notă asupra
ediției.
Semnalăm, așadar, această carte despre viața și opera
lui Nicolae Dabija, despre care unul dintre semnatari,
Radu Munteanu, spune: „prin tot ce afirmă, prin modul
său de exprimare în limba română a demonstrat încă o dată
că limba lui Eminescu este la fel la Chișinău cât și la
București”.

Marius CHELARU
/
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Ioan HOLBAN
Cea mai recentă carte a lui Gheorghe Jan Iscu,
Golgota unei deveniri (Editura Salonul Literar
Vrancea, 2021), săvîrșeşte, cu multe alte cărţi precedente, ceea ce aş numi o saga a oamenilor dintr-o
comunitate pe care autorul o cunoaşte, o asumă, se
identifică în esenţele acesteia: Ţinutul Tazlăului
Sărat, Poduri, Prohozeşti, Valea Șoşii reprezintă
icoana autorului, definind spaţiul fiinţial şi, deopotrivă, ţinutul literar pe care îl explorează în fiecare
carte, descoperind mereu noi amănunte” care se cer
lămurite; acest nou volum al lui Gheorghe Jan Iscu
îşi precizează spaţiul de identificare încă de la prima
pagină: „Stau sus pe marginea malului drept al
Tazlăului Sărat şi privesc din curtea Bisericii
«Sfinţii Arhangheli» din Prohozeşti cu nostalgie şi
durere în suflet toată această mare întindere de
pămînt a depresiunii intracarpatice, parcă ruptă în
două de apele liniştite ale amintitului rîu, care duc
cu ele puhoi de amintiri, bucurii şi necazuri, iluzii şi
deziluzii, împreună cu vreascuri şi frunze din pădurile Modîrzăului şi ale Bolătăului şi pînă mai ieri
resturi cu păcură de pe la sondele care împînzesc
zona! Această păcură a fost ani de-a rîndul culeasă
de harnicii cărăuşi podureni şi măgireşteni şi împrăştiată prin toată Moldova şi mai departe uneori şi
prin Dobrogea, iar în est pînă la extremitatea dinspre
«Hoarda de Aur», ajungînd chiar şi la Tătar Bunar, o
localitate nu foarte îndepărtată de Cetatea Albă.
Oamenii de prin toate părţile o cumpărau pentru a
unge roţile căruţelor, care constituiau principalul
mijloc de transport de materiale sau oameni, în acele
timpuri”.
De aici, din acest spaţiu şi în această retorică,
integrînd cee ce Eminescu numea „cultura populară” şi „cartea naturei”, în fapt, un cod de reguli, pe
care îl dezvăluie, mai ales, figurile profesorilor de la
Școala Pedagogică de la Bacău, creşte naraţiunea lui
Gheorghe Jan Iscu, în inconfundabilul stil colocvial
– cu adresarea veche, „boieri dumneavoastră”–, testînd interesul cititorului, figurînd, într-un limbaj
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direct, fără ornamente stilistice, portretul unei generaţii exemplare de „formatori de opinie”, care n-a
avut „privilegiul” de a lupta cu „globaliştii”, în zona
luminoasă a școlii de odinioară faţă cu „porcăria de
azi”; Poduri şi zona Tazlăului conturează spaţiul
literar de unde Gheorghe Jan Iscu îşi selectează personajele cărţilor sale, acum, Mădălina, „un fel de
nepoată a vecinei mele, Iuliana Găman, dacă nepoată poate fi considerată, fetiţa unei verişoare; cred că
da, o nepoată de văr, adică de verişoară!”. În fond,
protagonistul cărţii lui Gheorghe Jan Iscu este autorul însuşi care îşi urmăreşte traiectul existenţial de
azi şi de ieri, făcînd ocoluri spre oraşul Bălanu, unde
se află minele de cupru, cu mineri români și unguri,
oraşul minerilor, prosper (lefurile acestora „erau
cam de aproximativ cinci sau şase ori mai mari decît
ale celorlalte categorii de salariaţi”), menţinînd,
mereu, un dialog viu cu personajele cărţii şi, mai
ales, cu sine, pagina cărţii fiind o oglindă prin care
se trece înăuntru, în ficţiune, dar şi afară, în realitatea biografiei autorului, inventînd chiar şi dialoguri
imaginare cu personajele pe care tocmai le construieşte („Mădălino, să dea Dumnezeu chiar aşa să fie
în vecii vecilor! Acesta este un dialog imaginar cu
unul din personajele tragice ale mele!”, scrie autorul
omniscient). (Auto) biografia e miezul cărţii lui
Gheorghe Jan Iscu, cu ferestre deschise spre cer, în
scene tulburătoare, emoţionante, cum e aceea a unui
copil care îmbrăţişează mormîntul bunicului său pe
care l-a iubit peste fire: „După slujbă, cînd lumea
aproape că plecase de lîngă mormînt, copilul,
Petrică, (Petru Ianis) parcă a îmbrăţişat mormanul
de pămînt şi flori şi cu ochii în lacrimi a zis, adresîndu-i-se bunicului său decedat: «Scoală, măi bunicule, şi hai acasă, că ai murit destul! Te aşteaptă bunica
s-o ajuţi la treabă, că nu mai poate singură!»”. Un fel
original de autentificare a demersului narativ din
Golgota unei deveniri este apelul permanent la cărţile precedente ale autorului care se apropie de optzeci de ani, fragmente cu identitate precisă din auto-
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biografia lui Gheorghe Jan Iscu (De mînă cu ai mei,
Dumnezeu este bun etc.). Mai mult încă, biografia
personajului cărţii, Mădălina, trece prin biografia
autorului, îi întrerupe fluxul prezenţei pentru a furniza el adevărul („Cred că aţi observat, boieri dumneavoastră, că i-am luat locul Mădălinei, povestind
despre bunicul ei, pe care l-am cunoscut personal!
Nu-i aşa, Mădălino, că mă ierţi pentru această ingerinţă?”), totul (de)curge din viaţa celui din neamul
Isculeştilor, ales să-i scrie saga, ba chiar, reproduce
aprecieri ale unor „critici literari” despre cărţile tipărite (Corneliu Lupeş, Petre Isachi, Luminiţa
Săndulache, Veronica, profesoară de limba română
de la Tecuci), fixînd ceea ce aş numi viaţa la ţară.
Aceasta reprezintă ceea ce M.Zéraffa numea ideologia romanului; se cuprind aici obiceiuri ale „copiilor
de altădată” puțin cunoscute copiilor pandemiei cum
sunt ritualul peţitului („Întîi discuta mirele cu
mireasa şi cu familia ei, pentru a i se permite mirelui
să vină cu peţitorii; după aceea naşul îşi alegea vreo
trei, patru gospodari şi gospodine, cu care alături de
mire şi părinţii acestuia veneau la casa miresei să
discute, să ducă tratative cu familia acesteia şi dacă
şi aici se cădea la învoială, urmau apoi fazele mai
uşoare, cum ar fi «vederea» unde trebuia să participe
doar cei doi tineri, să se vadă, să se cunoască, eventual să se pupe... Nici vorbă de vreo prostie,
Doamne, fereşte! În asemenea împrejurări ieşeau la
iveală multe, foarte multe aspecte legate de starea
socială a celor doi protagonişti, dacă erau avuţi,
bogaţi sau nu, cît pămînt avea fiecare, aici băiatul
trebuia să aibă obligatoriu o anumită suprafaţă, fata
trebuia să aibă în afară de zestrea propriu-zisă, o
vacă, cîteva oi sau capre, cîteva păsări de curte, aşa
încît s-o poată lua din loc cu bine!”), metafore foarte
percutante, cum e aceea a sunetului căruței „madlena” lui Gheorghe Jan Iscu („Căruţele erau aşa de
bine construite, încît aveau un anumit sunet, cînd se
deplasau; acest sunet provenea din izbitura bucşelor
de la butucii roților, cu talgerele, adică nişte discuri
montate pe osiile căruţei pentru a preveni scurgerea
totală şi rapidă a păcurei cu care se ungeau osiile
pentru a se învîrti mai uşor roţile! Aceste talgere se
construiau de fierari pricepuţi, din oţel de la joagăre,
beschiile, de la noi, ferăstraiele alea mari cu care se
tăiau lemnele de foc sau de altceva! Eu eram foarte
atent la sunetul acesta şi observam cu uşurinţă că
acele căruţe sunau mai frumos şi mai melodios
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parcă, care erau destinate pentru a fi trase de doi cai
şi nu de unul singur”), evocarea sărbătorii lui Ştefan
cel Mare la Biserica de la Rusăieşti, poveştile care
vin dinspre arborele genealogic, în vreme ce (ceea
ce putea fi) protagonista textului, Mădălina, se identifică într-o întîmplare cu droguri într-un cămin studenţesc, „nepoata” autorului salvîndu-se prin „educaţia civică şi religioasă” de acasă şi o incursiune în
Anglia, în căutarea altui destin.
Ca în toate cărţile sale, Gheorghe Jan Iscu continuă și în Golgota unei deveniri radiografia epocii
trăite, cu vaste acolade spre (i)realitatea imediată,
adesea, în ironie şi sarcasm pamfletar, „copiii pandemiei” şi cei de altădată, facultăţile măcinate în
„mocirla corupţiei” şi cu excroci care vînd diplome,
făcînd, însă, legături cu trecutul („Diferenţa dintre
jagardelele de azi şi cele de ieri este aproape nulă
sau nu este deloc!”), satul înainte şi după pauperizarea ţărănimii, foametea şi tifonul exantematic „puţin
după 1950” şi ajutoarele pentru China şi Coreea de
Nord „lovită de soartă” reprezintă subiectele predilecte ale acestui plan narativ. Interesul major se
fixează, însă, în două „tablouri” perfect săvîrşite de
prozator. Mai întii, Canalul, la care merge unul dintre personajele importante ale cărţii, Gheorghică,
„să facă un bănişor cu căruţa”; analiza lui Gheorghe
Jan Iscu este foarte pertinentă: scopul Canalului „era
să distrugă fizic şi moral pe toţi duşmanii socialismului”, cu oameni aduşi la limita umanului. Apoi
sînt episoadele în care Gheorghe Jan Iscu spune
povestea cailor în epocă; atinşi de răpciugă, caii,
principala sursă de venit a celor din Poduri, constituie fiinţa cea nai apropiată a ţăranului – urmaş al
vechilor răzeşi podureni –, dar, iată, în suferință
atroce, în Poduri, „din trei, patru sute de cai, să fi
scăpat maxim zece, cincisprezece”: podurenii au
plîns „de parcă le murise mama”, au cumpărat alţi
cai „de peste Deal, adică din Ardeal” pentru că „bieţii oameni, ţăranii, nu puteau trăi fără cai”.
Golgota unei deveniri e o carte pe care Gheorghe
Jan Iscu o scrie în emoţie şi intimă legătură cu spaţiul fiinţial de pe valea Tazlăului.
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V I T R I N A
Stan Brebenel, Șlefuitorii de cuvinte, vol. III (O antologie a poeților români din afara granițelor țării, 148 p.) și
Vol. IV (O antologie a liricii feminine românești, 176 p.),
editura Teocora, Buzău, 2021.
Cu adevărat despre o anume fascinație a lecturii este
vorba în cele două cărți frumos intitulate
Șlefuitorii de cuvinte, cărți semnate de
criticul literar Stan Brebenel, din
Râmnicu Sărat. După cum reiese din
sumarele celor două cărți dar și din altele pe care le am la îndemână, îmi dau
seama că autorul și-a propus să realizeze
o adevărată istorie a literaturii române,
din anumite etape. În cele două volume
în cauză se preocupă, după cum reiese chiar din sumare,
despre lirica feminină și despre poeții din afara granițelor
țării. Sigur că nu discutăm criteriile care au stat la baza
alcătuirii acestor antologii. Poate că este vorba despre3
cărțile la care a avut Stan Brebenel acces, poate de criterii
valorice sau și una și alta. Spun asta pentru că în cele două
volume apar nume de scriitori importanți, cum ar fi Grigore
Vieru, Ilarie Voronca, Nicolae Dabija Paul Celan, Vasko
Popa, Vasile Tărâțeanu, Adam Puslojic sau Matei Vișniec,
alături de nume mai puțin cunoscute ( mie) ca: Victoria
Fonari, Mihai Prepeliță, Lidia Grosu, Traian Vasilcău sau
Silvia Butnaru și lista ar putea fi mult mai lungă. Despre O
antologie a liricii feminine românești aș putea spune cam
aceleași lucrui cum că pe lângă poete remarcabile se află și
multe nume aspirante la acest titlu. Fiind vorba de poete, nu
voi exemplifica în nici un fel, de bine sau de rău pentru că
nu se cade. Doar voi remarca, succint, câteva nume care au
stat în atenția autorului acestei antologii: Ana Blandiana,
Ioana Crăciunescu, Nora Iuga, Denisa comănescu, Daniela
Crăsnaru, Angela Marinescu și, remarcabilă această alegere, Daniela Caurea. În calitatea de șlefuitor de cuvinte așa
cum vestiții bijutieri din Olanda șlefuiau diamantele, Stan
Brebenel, se pare că deja a ajuns la cel de-al șaptelea
volum, semn că și-a propus să alcătuiască o trecere în revistă a tot ce înseamnă literatură română. Fascinația lecturii,
așa cum își și intitulează unul dintre volume l-a cuprins cu
maximă seriozitate întreaga viață literară. Este foarte adevărat că aceste construcții au mai mult caracter de dicționar
decât de istorie literară pentru că nu există un anume sistem
specific întocmirii unei Istorii, și alături de nume remarcabile sau chiar de vârf din literatura noastră se regăsesc aici
și nume, mai puțin cunoscute, dacă nu chiar obscure. Dar
pentru cel/cei care doresc să știe cât mai mult și cât mai
multe despre scriitori, pot folosi cu succes aceste volume
semnate de Stan Brebenel.
Cristina Onofre (Christine Bernadette Rousseau),
Templierii lucrurilor simple, editura Detectiv literar,
București, 124 p. Cu o prefață de Nicolae Dabija și o
Postfață de Marian Nencescu.
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C Ã R Þ I L O R
Despre cărțile Cristinei Onofre
(Christine Bernadette Rousseau), sau exprimat critici literari de primă
mărime din literatura română, cum ar fi:
acad.
Eugen
Simion,
Cornel
Ungureanu, Nicolae Dabija sau Marian
Nencescu afirmând, cu maximă
competență despre valoarea poeziilor
scrise de această poetă. Dacă ar fi să ne
luăm după fișa bio-bibliografică a autoarei, am putea să
remarcăm o interesantă evoluție și în România dar și în
Franța, ea publicând, fie biling, fie doar într-o singură
limbă, cărți foarte bine primite. Din lista cărților publicate
de Cristina Onofre trebuie să remarcăm printre altele:
Pavilionul de ceai, Între vitralii, Poema naltei domnișoare,
Generalul sau o iarbă înaltă până la cer, Poeme din țara
scaunului cu trei picioare, Să mergi călare. Să întinzi arcul.
Să spui adevărul și Templierii lucrurilor simple (ed. I și
ediția a doua). Poate chiar așa cum trebuie să fie o biografie
de poet cum este aceasta a Cristinei Onofre, încărcată de
mister și de ludic, de real și de ireal, de oarecare magie a
existenței dar și a cuvântului. După un debut în revista
Luceafărul în 1992, Cristina Onofre publică la editura
Tipoart cartea Poema naltei domnișoare, cu un cuvânt
înainte semnat de Eugen Simion. În afară de Eugen Simion
s-au mai exprimat, în presă, Gheorghe Tomozei, D.R.
Popescu, Al. Cistelecan, Mircea Bârsilă, Marian Drăghici,
George Vulturescu, Radu Cange etc., cei care remarcă irealitatea peisajului liric în concordanță cu realitatea palpabilă.
Poeta nu identifică realitatea cu ceea ce se vede și se lasă
pipăit. Trimiterea poemelor la sfera în care: olarii, sobarii,
zidarii, vânătorii, brutarii, cultivatorii de tutun se înscriu,
cu multă fantezie în peisajul liric aproape halucinant și
halucinatoriu. Nicolae Dabija vorbește în prefața
însoțitoare a unei cărți despre altfelul Poeziei, izvorât dintrun effort de a lărgi zona cognoscibilului, o poartă către
altceva...Tânăr,/ cu ochi ca măslina verde,/ cu vorba
tunând a poalie,/ pe spatele drept purtînd suportul de lemn/
cu geamuri în el, cu ne-geamuri./ O rază de soare/ atingea
pieziș sticla/ dând vestea pe garduri,/ pe caldarâm,/ pe
case… Am citat din acest poem din deschiderea cărții
Templierii lucrurilor simple pentru că mi se pare concludent modul cum știe să-și construiască peisajul liric și mai
ales acel altfel poetic. Fie că se referă la Hoțul de buzunare,
fie la Fochist, la Hamal sau la Croitoreasă toate aceste personaje reușesc să identifice limbajul poetic din universul
liric propus drept program de exprimare, fiind ca un tremur
și o bucurie,/ alunecând ca pe zăpezi eterne… Eugen
Simion descoperă în poezia scrisă de Cristina Onofre stilul
minimalist cu o sufbtanță exotică. Ritualuri dintr-o lume
exotică sunt exploatate de poetă și transpuse în poezie. Se
remarcă în poeziasa ritualul simplității gestului poetic, simplitate susținută de elementele primare, dar primordiale:
apa, iarba, rodnicia, puterea căldurii ca învăpăiatele porto-
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cale, și apoi focul purificator, purtat de un fel de preot al
locului, adică gestul regenerării printr-un ciclu dirijat de
puterea roremurilor. Cristina Onofre surprinde prin poemele sale tocmai acest ritual, ea însăși intrând în taina ritualică: Pe cap port un turban turcoaz./E început de secol, de
fapt un început de lume mirifică. Aurul e vechi și trândav/
în odihna de după-amiază a degetelor lui, a degetelor lui
scriitoare de mister și, desigur, de poezie. Lumea pe care o
construiește cu talent, Cristina Onofre devine credibilă tocmai prin sinceritatea expozeului liric. Să mergi călare. Să
întinzi arcul. Să spui adevărul constituie eltfelul de a percepe Poezia după cutumele aduse în poem cu îndemânare stilistică. Templierii sunt oameni simpli ce slujesc la templul
vieții, fără simbrie și fără de odihnă, semeni medicilor fără
de arginți. Văcarul de pildă, ce-și scoate turma dimineață
pe pajiște, pocnind din când în când din biciul lui cântător,
își caută culcușul în iesle ( trimitere la ieslea în care s-a
născut Iisus) spune în comentariul său Marian Nencescu
încercând să ne lumineze calea spre poezia scrisă de
Cristina Onofre.
Petronela Apopei, Fiorii iubitei în albastru, editura
eCreator, Baia Mare, 2021, 118. Prefață semnată de poetul
Florin Dochia, postfață semnată de Cristian Gabriel
Moraru, iar pe coperta a patra o scrisoare de trăsură semnată de poetul și editorul Ioan Romeo Roșiianu.
Deja a devenit de notorietate activitatea editurii din Baia Mare, condusă cu
multă tenacitate de Ioan Romeo
Roșiianu, el însuși un bun poet și critic
literar. Printre cărțile editate aici se află
și aceasta, Fiorii iubitei în albastru,
semnată de Petronela Apopei. Poeziile
acestei poete se înscriu sub generoasa
idee de confesiune, prin tonul elegiacdescriptiv, în spiritul unei comunicări cu persoana iubită.
Tema dragostei, a dăruirii, la nivel metaforic vorbind, fără
a trece o limită a firescului și a subtilelor provocări.
Hotărât lucru, cartea Fiorii iubitei în albastru ne anunță,
Cristian Gabriel Moraru, traduce în stihuri originale și
măiestrit șlefuite, frumusețea și nebunia acelui sentiment
care stă la temelia vieții și a universului, și nu am avea cum
să-l contrazicem pe postfațator pentru că descoperă în versurile Petronelei Apopei, acel sâmbure de nebunie frumoasă care ne înnobilează existența, de cele mai multe ori.
Pentru Florin Dochia muzicalitatea poeziei vine, în cazul
poetei de față, nu numai din rime ( uneori abstracte) ori din
ritmurile silabice, ci și din procedee stilistice cunoscute și
bine utilizate. Poezia ei pledează fericit pentru lumina
cuvântului, constată Ioan Romeo Roșiianu, într-o lume profană ce joacă un rol imens în depozitarea elevatului și în
(in)ducerea acestuia în starea însingurării. Fiorii Petronelei
Apopei se transpun în versuri asemenea poemului Fiori,
poem în care scrie: Urmele trupului tău/ desfăcut taliasman
din flori de liliac/ Zâmbet de flăcări rămas uitat/ În mâinile
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mele/Aruncate în clepsidra/ Stelelor toate. Ea vede cum la
tărmul oceanului/ înfloreau cu irizări violacee/ perle din
scoici bronzate/ de aerul înmugurit/ în ziua de vară…
Starea de solaritate, de înmugurire și de rodire îmbracă,
ritualic, aproape fiecare poem al său făcând în așa fel ca
poezia ei să fie un altceva față de ce scriu poetele zilelor
noastre. Lipsită de inhibiții, poezia ei se rostește cu un
deget pe buze/coborând în infern. Partea finală a cărții, constată Florin Dochia, jurnal de fiori, este un fel de amplu
poem în proză din mai multe părți, este rezultatul aceluiași
demers îndrăgostit, dezbrăcat, însă, de veșmintele calofile
ale liricului în forme fixe. Cărțile Petronelei Apopei trebuiesc citite cu maximă atenție și în viitor pentru că te
îndeamnă la subtile cunoașteri ale lumii gândurilor și trăirilor sale.
Vasile Mandric, Căderea între silabe, editura InfoEST,
Siliștea, Brăila, 2021, 140 p.
Sonetist redutabil, pășcăneanul brăilean Vasile Mandric publică o nouă carte
de sonete intitulată Căderea între silabe,
sonete în care sunt inserate o sumă de
trăiri, unele spontane, altele îndelung
pitrocite, așa cum s-ar spune prin
Moldova. Sonetul care dă și titlul acestui volum se desfășoară în acest univers
liric: În tăcere Liniștea în patru labe/Șin umbra ei, secundele se-ascund/ În tihna-i rece am vrut să
mă scufund/Și am căzut de somn între silabe! când simte că
pe sub pleoape i se furișează un Joc secund, cu trimitere la
celebrul la poem al lui Ion Barbu. Ușor lidică modalitatea
lui de a-și concepe fiecare sonet, îi dă posibilitatea lui
Vasile Mandric să transmită stări deosebite, să decupeze
angoase atunci când Liniștea l-a păcălit într-una, și-n suflet
face valuri, ca furtuna. De cele mai multe ori sonetele lui
sunt cuprinse de febra autoironiei, poate și dintr-un fel de
teamă de a nu-și supăra cititorul sau poate și datorită faptului că el este și un epigramist redutabil și știe foarte bine să
floreteze, atunci când trebuie să treacă în apărare. Pentru el
Un fulger rece crapă ceru-n două/ Și-n cremenea văzduhului e iarnă/ o fi vreun semn că cineva ne toarnă/ Bucăți de
gheață mari cât niște ouă. La acel dezmăț al naturii se pare
că participă prin asociere natura care-și face ordinea ei nouă
chiar dacă soba scoate fumul gros pe hoarnă. Nu doar de
dragul și de necesitatea rimei, de multe ori Vasile Mandric
reușește să descopere, sau să construiască, cuvinte noi,
cuvinte cu care încearcă să înnobileze limba română știind
că un poet nu intră-n nemurire,/Ci se preface într-o iarbă
grasă de nu contribuie prin scrierile sale la îmbogățirea
limbii. Nu lipsit de interes este și interviul din partea finală
a cărții, interviu acordat Corneliei Vîju, interviu din care
aflăm lucruri foarte interesante despre viața și perioadele de
creație prin care a trecut sonetistul Vasile Mandric. Citind
și recitind acest interviu mi-am dat seama câte necunoscute
ascunde un creator, mai ales un creator care s-a izolat în
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lumea sonetelor și epigramelor lui, pentru că Vasile
Mandric este și un redutabil epigramist. Scriu despre acest
interviu al său cu o anumită pasiune nedisimulată și cu
multă nostalgie, pentru că mă sint legat, mai ales din
perioada de adolescență, de acest admirabil și generos
camarad de litere, un om de mare omenie și multă onestitate. Cornelia Vîju spune în preambulul acestui interviu: am
citit mult despre poetul-artist care știe să zugrăvească în
sonetele sale cele mai înalte emoții umane, și nu mică mia fost mirarea să descopăr opera sa vastă… Acestea sunt
cuvinte rostite de un bun și precis cititor, cuvinte spuse
după o lectură aprofundată a sonetelor sale.
Constantin Gumann, Qvo vadis Constantine, editura
U.Z.P.R., București, 2021, 230p.
După lectura acestei cărți semnate de Constantin
Gumann, aș putea să spun fără emoția
că aș putea să greșesc: Viața bate filmul
și imaginația rămâne mult în urma
realității. Ce are deosebit în conținutul
ei această carte? Aici sunt relatate, cu
lux de amănunte, multe dintre întâmplările, suferințele, mai ales, pe care le-a
traversat, prin timp și peste timp, autorul, într-o țară în care, datorită regimului
concentrațional comunist, nu s-a putut acomoda. Derularea
pe etape foarte precise a vieții sale, cu toate avatarurile,
aduce în fața cititorului o sumă de fapte, care mai decare
mai deosebite, fapte săvârșite de oameni cu un comportament deviant, oameni cărora aproape că nu-ți vine să le spui
oameni datorită comportamentului slugarnic, paranoic (mă
refer în primul rând la ofițerii de securitate dar și la medicii
care numai profesiunea de medic nu și-o făceau, ci doar pe
aceea de călăi). Naturalețea cu care sunt relatate faptele
trăite de autor fac să transpară, peste timp, realitatea vremurilor, în toată nuditatea ei. De-a lungul existenței sale, autorul are șansa de a întâlni și oameni de mare calitate, oameni
de la care a avut multe de învățat (vezi cazul domnului
Rosemberg, de la care a moștenit și meseria de cizelator în
metale dar și atelierul acestuia și domnul Feldman, de la
care a învățat radio telecomunicațiile și care, la plecarea sa
în Israel i-a lăsat, drept moștenire, atelierul de reparat
radiouri și televizoare. Este foarte adevărat că ambele
moșteniri nu i-au folosit la nimic, și asta numai pentru că
nu a primit autorizație de funcționare de la forurile ce se
ocupau cu asemenea chestiuni). Ce noutate aduce prin acest
roman biografic autorul? Constantin Gumann scrie și publică o carte care s-ar putea ușor intitula „Arta succesului, prin
multă muncă și încredere în oameni” Nu a avut un drum
ușor de parcurs nici după evadarea lui din lagărul comunist,
dar seriozitatea, buna educație și respectul față de muncă, lau făcut să izbândească acolo unde părea că nu va reuși.
Multe din paginile acestei cărți pot fi adevărate lecții de
supraviețuire dar și de realizare a visurilor. Prin seriozitate
și competență el a reușit să-și pună în practică toate visele.
V I T R I N A
C Ã R Þ I L O R
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Marcel Miron, Poeme din anticamera vieții, editura
Timpul, Iași, 2020, 88 p. Prefață semnată de Mircea Platon.
Cuvânt de însoțire, pe coperta a patra, semnat de poetul și
eseistul Cassian Maria Spiridon.
Venind dn lumea atât de specială a duhovnicilor cu
mult har și aducând în desaga sa un bagaj important de sentimente cu totul speciale, Marcel Miron reușește, prin poemele sale să ne racordeze la lumea spiritului uman în frumoasă împletire cu
spiritul christic de care suntem atât de
legați prin infinite semne și mistere
foarte greu de deslușit. De ce poeme din
anticamera vieții? Pentru simplul fapt
că poetul consideră chiar viața o adevărată anticameră în fața eternității și prin
asta încearcă să construiască sau să
reconstruiască mituri. Un astfel de mit în care descoperă
veșnicia este și acela al lui Moș Crăciun venit „în această
curte bătrână/ cu Moș Crăciun de mână/ un cocoloș de
haine și culoare/ care-și împarte/ mâinile și picioarele/ și
ca un melc/ scrie drum proaspăt/ pe urme bătrâne/.../ O/
Doamne!/ Câtă lumină/ și câtă moarte! Prin existența
mitului, poetul Marcel Miron reușește să trimită cititorului
toate nezburatele vise spre limpezirea în această anticameră, devenită un adevărat stâlp de speranță și lumină. „Vocea
lirică a lui Marcel Miron, scrie Cassian Maria Spiridon, are
un timbru unic, de dincolo de Iad și Rai... și le zâmbește leilor înfometați pe care îi îmbracă în lumina iubirii, dăruindu-se jertfă în anticamera vieții din cer”. O vreme și încă
o jumătate de veșnicie zidește Marcel Miron prin poezia sa
din această carte, Poeme din anticamera vieții, ca o adevărată jertfire misionară în fața cititorului atunci când Urcă
timpul/ obercăind prin mine/ spre lumină.// Mai stai/ până
torc un fir colorat/ din caierul invizibil.// Până când albinele/ vor căpăci mierea/ pentru iarna vieții. Această anticameră pare, la sugestia poetului, a ne pregăti în iarna vieții
spre marea și nerepetabila călătorie când în fața noastră se
deschid niște uși de altar/ într-o deschidere lentă! Temele
abordate, deși aparent laice au o încărcătură cu totul specială ce se desprind din cotidian și plonjează în mitic ( Poeții
în Copou): Covor de semințe/ cuvinte/ cuvinte/ mare de
cuvinte/ pe valuri plutesc.// Boabe de grâu auriu/ spre țărm
sporesc/ unde Eminescu le oferă cununi/ din frunzele teiului secular. În ampla și extrem de analitica prefață scrisă la
acest volum de Mircea Platon, se remarcă printre altele
vitalismul de care dă dovadă poetul. Prefațatorul constată
că: Marcel Miron ne oferă în acest volum o poezie a reperelor fundamentale formulate memorabil, o poezie a reculegerii între Viață și Adevăr, o cale poetică asumată, autentică, de mare și sensibilă înțelepciune. Cu fiecare poem al
său din această carte Marcel Miron anexează o cărămidă
pentru această anticameră a vieții și pavează astfel drumul
spre veșnicie pregătiți cu toate miturile și visele împlinite.

Emilian MARCU
PA N O R A M I C E D I T O R I A L
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V A R I A

Ana PARTENI
În cadrul ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor
din România din data de 2 decembrie 2021, au fost
validate dosarele de primire în USR. Astfel, noii
membri ai Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor sunt: Adi
Filimon, Cătălina Frâncu, Traian D. Lazăr, Vlad
Alexandru Sever și Alexandru Tofan.
Candidații respinși pot depune contestație pe
adresa de e-mail uniunea.scriitorilor@yahoo.com,
până la data de 15 ianuarie 2022, cel târziu.
Comisia de Validare propune acordarea calităţii
de membru U.S.R. în următoarele condiţii:
• pe baza propunerilor Filialelor,
• pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:
– cerere individuală de primire;
– câte un exemplar din cărţile publicate, în
număr de cel puţin trei poezie, proză, teatru,
inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română. În cazul autorilor
deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate
face cu o singură carte;
– copii după cel puţin două cronici/ recenzii
pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste
literare prestigioase de preferinţă, revistele editate
de Uniunea Scriitorilor şi să fi fost semnate de
critici literari de valoare recunoscută pe plan
naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota
lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor
de candidatură şi va face publică această listă pe
pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese
reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De
asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa
autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor
respective. Criteriul pentru volumele propuse de
candidaţi este să aparţină gerilor literare: poezie,
proză, critică şi istorie literară, literatură pentru
copii, dramaturgie sau traduceri literare.
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Vineri, 17 decembrie 2021, Primăria
Municipiului Iași, prin Casa de Cultură „Mihai
Ursachi” a Municipiului Iași a organizat cea de-a
patra ediție a evenimentului „Valorile Iașului,
Valorile României”. Cu această ocazie, 17
personalități culturale din literatură, teatru, muzică și
arte vizuale au fost premiate de către municipalitate
în semn de recunoștință și prețuire. Au fost acordate
și premii IN MEMORIAM: Sorin Iftimi, Ion
Agrigoroaiei și Ioan Caproșu.
Cele 17 personalități premiate sunt: Elena
Moșuc, Remus Azoiței, Dan Spînu, Bogdan Chiroșcă
– muzică; Catinca Tudose Hariton, Laura Bilic, Adi
Carauleanu, Radu Ghilaș – teatru; Emanuela Ilie,
Radu Andriescu, Valeriu Stancu, Mihai Dinu
Gheorghiu – literatură; Gabriela Agafiței, Maria
Bilașevschi, Valeriu Gonceariuc, Ilie Bostan – arte
vizuale. Totodată, a fost acordat Premiul „Scarlat
Pastia” (24 septembrie/ 6 octombrie 1827, Nicorești,
Tecuci, Moldova – d.11/24 decembrie1900) pictorului
Mihai
Coțovanu
pentru
promovarea
personalităților culturale ieșene.

CALENDAR FEBRUARIE
Nicolae Boghian – 02.02.1946
Violeta Lăcătuşu – 02.02.1944
Ionel Nicolae – 04.02.1944
Violeta Craiu (Cârjan Georgeta) – 07.02.1955
Lucia Gabriela Munteanu – 09.02.1955
Agache Catinca – 10.02.1950
Vasile Spiridon – 14.02.1958
Carmelia Leonte –15.02.1964
Petruţ Pârvescu – 17.02.1956
Vasile Burlui – 18.02.1943
Mircea Radu Iacoban – 19.02.1940
Lucia Nenati-Olaru – 20.02.1949
Ionel Bostan – 21.02.1962
Eleonora Cărcăleanu – 21.02.1939
Radu Părpăuţă – 25.02.1955
Ștefan Amariței – 26.02.1951
Mihai Constantin
(David Alexandru) – 27.02.1958
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Din viața filialei
În perioada 2013-2018, Biblioteca Filialei a
devenit o realitate. „Sînt puţini cei care n-au donat
din propriile apariţii editoriale, astfel încât am ajuns
să avem în biblioteca noastră un număr de peste 2800
de tiluri de carte. Ţin să subliniez că toate cărţile sînt
înregistrate şi aşezate în rafturi în ordine alfabetică,
după numele autorului. Sîntem singura Filială din
Ţară care are propria sa bibliotecă, formată exclusiv
din volumele semnate de membrii săi”, precizează
Cassian Maria Spiridon, în Raportul privind activitatea preşedintelui Filialei IAŞI a USR pentru anii
2013-2018. Președintele Filialei Iași a USR mai
adaugă că în perioada 2013- 2018 au fost organizate
peste 350 de evenimente . Alte realizări importante
din această perioadă sunt:
• Site-ul Filialei este operaţional, întreţinut şi
actualizat permanent şi conţine toate noutăţile vieţii
Filialei, anunţuri privind lansările de carte sau evenimentele organizate, premiile obţinute de membrii
noştri şi tot ceea ce priveşte activitatea editorială şi
literară pe care membrii doresc să o împărtăşească.
• S-a reușit, anual, din sponsorizări, finanţarea de
premii pentru cele mai bune cărţi ale membrilor filialei.
Pe lîngă premiile prevăzute în Statutul USR 2013,
Comitetul de conducere al Filialei a instituit totodată
acordarea unor premii de excelenţă şi a premiului
Opera omnia, premii de care s-au bucurat, în general,
scriitori din filiala ieșeană cu o activitate literară
prestigioasă: Alexandru Călinescu, Ştefan Oprea,
George Astaloş, Gavril Istrate, Alexandru Zub, Maria
Carpov, Theodor Codreanu, Miron Kiropol, Dumitru
Vacariu, Adam Puslojic, Ana Blandiana, Leonard
Gavriliu.
• Din 2015 se acordă premii anuale şi pentru
„Cartea Reprezentanţei”, votată de membrii fiecărei
reprezentanţe dintre cărţile care nu au primit deja premiul Filialei, precum şi premiul „Reprezentanţa anului”, premiu care pînă în prezent a ajuns la reprezentanţele Botoşani, Galaţi-Tecuci şi Neamţ.
• Pe lîngă reprezentanţele existente în capitalele
judeţelor moldave, unde existau cel puţin zece
membri ai USR Iaşi – conform Statutului, şi anume la
Botoşani – condusă de Gellu Dorian, la Suceava –
condusă de Mircea A. Diaconu, la Piatra Neamţ –
condusă de Cristian Livescu, la Vaslui – condusă de
Theodor Codreanu, s-a adăugat şi Reprezentanţa
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Galaţi-Tecuci, condusă de Sterian Vicol. „Sîntem
prima şi singura, se pare, Filială care are reprezentanţe funcţionale în teritoriu. Toate reprezentanţele au
sediu unde să-şi desfăşoare activitatea şi sînt recunoscute de factorii politici locali. Am avut întîlniri de cel
puţin două ori pe an la fiecare din sediile reprezentanţelor cu colegii din zona respectivă, prilejuri cu care
s-a prezentat situaţia USR Iaşi, dar şi a USR pe
ansamblu, şi s-au discutat problemele ridicate de
colegii din reprezentanţă.
Am considerat că e mai eficient să mergem noi la
reprezentanţe decît să vină cîteva zeci dintre colegii
noştri la Casa cu Absidă”, a subliniat Cassian Maria
Spiridon.
• Anual, în preajma sărbătorilor de iarnă, s-a organizat, la sediul nostru, acţiunea „Moş Crăciun la scriitori”. În fiecare an, din surse atrase, sponsorizări, sau pregătit cadouri nu doar pentru copiii şi nepoţii
scriitorilor din Iaşi, ci pentru cei ai tuturor membrilor
Filialei.
• Din 2016, sub patronajul Filialei Iaşi se desfăşoară Cenaclul USR Filiala Iaşi, în parteneriat cu
revistele Convorbiri literare şi Poezia, cenaclu coordonat de Mircea Platon (redactor şef Convorbiri literare) şi Marius Chelaru (redactor şef Poezia).
• Reprezentanţa Botoşani a Filialei Iaşi, prin
Gellu Dorian, susţine Premiul Naţional „Mihai
Eminescu”, din 2017 şi Reprezentanţa Neamţ, prin
Cristian Livescu, a iniţiat şi acordă Premiul Naţional
pentru Proză „Ion Creangă”. La Iaşi, revista
Convorbiri literare a instituit şi acordă, tot din 2017,
Premiul Naţional „Titu Maiorescu” pentru cel mai
bun critic literar şi Premiul Naţional „Iacob
Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literară.
• USR Filiala Iaşi a colaborat la realizarea
Festivalului Internaţional „Poezia la Iaşi”, director
Adi Cristi precum şi a Galei Scriitorii anului.
• În octombrie 2014, o dată cu acordarea premiilor anuale ale Filialei, a fost lansat şi volumul aniversar Uniunea Scriitorilor din România Filiala Iaşi la
65 de ani.
• În aprilie 2018, Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor
are 275 de membri, dintre care, conform legii, 178
primesc indemnizaţie de pensie, alţi 9 primesc
indemnizaţie de merit.
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Ecoul sărbătorilor mai flutură peste noi, calic, ca
o pînză ruptă de pe Pluta Meduzei, cea care a înlocuit mai sigura și străvechea Arcă a lui Noe. La o
adică și vechea balie de lemn în care traversam
iazurile copilăriei. A venit Ianuarie, cu săgeata indicatoare a lui 2022 incertă, și pe care nu ne rămîne
decît să o dregem care cum putem. Ne dau o mînă
de ajutor mai ales revistele noastre literare cărora le
reînnoim urarea de prosperitate și de colaboratori
geniali, așijderi băierile pungii guvernanților deschise cu filotimie. Noi adaptăm zicala lătinească
revistei: Scriptor manet și ne avîntăm în miezul ei,
nu înainte de a face cuvenita reverență în fața
memoriei lui Don Cezar, privindu-ne iscoditor, întrun peș, de pe prima copertă. Cităm din poezia de
deschidere a lui Nicolae Turtureanu, cel aflat la ceas
aniversar: „Colindam, întâia! Pe mătușa Clara –/că
era nănașa sorii Aurica –/ și-ntrucât, desigur, iarna
nu-i ca vara,/ ajungeam, spre toamnă, la mătușa –
Anica…// Erau prea puține patru anotimpuri,/ hai,
să nu zic șase! Mi-ar ajunge cinci!/ (Mă rugam la
Domnul, ca să ies din timpuri/ și din umilința sfintelor opinci) (Colind de melc). Poemul face parte
dintr-o viitoare carte în curs de apariție la Junimea,
Poezie deschisă. Sărim pragul la rubrica colloqium,
unde avem parte de cinci regaluri, cinci dialoguri:
Ana Blandiana intervievată de Leo Butnaru,
Grigore Ilisei „iscodindu-l” pe academicianul
Viorel Barbu, Aurel Brumă într-un moment de sinceritate cu regretatul Ion Hurjui ,Ioan Holban în
dialog cu părintele Merticaru, plecat și el la cele
veșnice și Robert Șerban cu marele sculptor Vlad
Ciobanu. Nu ratați nici celelalte articole asupra
cărora nu insistăm din motive de spațiu pentru că
revista merită citită din doască în doască. Laureații
premiilor decernate de Observator cultural au
fost: Bogdan Coșa și Simona Sora – proză,
Ruxandra Novac – poezie, Simona Goșu – debut,
Andrei Corbea, Miruna Runcan – critică
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literară/istorie literară, Viorel Ilișoi – memorialistică, Angela Martin – eseu/publicistică, Editura
Polirom – premiul special și Marta Petreu – Premiul
„Gheorghe Crăciun” – Opera omnia. Urmează un
lung șir de confesiuni al celor premiați și al
juraților. Eugen Negrici a împlinit 80 de ani, prilej
pentru o trecere omagială prin opera sa a Biancăi
Burța-Cernat, Carmen Mușat, Antonio Patraș dar și
a unei scurte confesiuni a distinsului critic și istoric
literar. Iată un proiect generos: curajul și perspicacitatea unor traducători de a promova noi scriitori.
Cea care este prezentată în acest număr, grație grupajului realizat de Monica Joița și Monica Salvan
este Tatiana Țîbuleac.
Ca de
obicei,
Contemporanul nu lasă spații descoperite pentru
lipsa de provocare la lectură. Cîteva „centre de
greutate” se cer punctate. Mai întîi, ceea ce este prezentat ca un eveniment și este un eveniment: Seria
de autor Eugen Simion, Editura Cartea Românească
Educațional. Un serial ajuns la al II-lea episod care
are ca subiect romanul, dar mai ales postliteratura.
De la Richard Millet care atenționa că scriitorul
postliterar „scrie într-o lume ea însăși desacralizată” la Roland Barthes și al său „om de hârtie”și
avertismentul cum că literatura în general „care nu
va reînvăța să scrie despre condiția existențială a
omului și nu va readuce în centrul e omul” va fi în
primejdie. Așadar, „omul de hârtie” trebuie înlocuit
cu cel existențial. Ne desprindem mai greu de articol pentru a semnala și opiniile lui Mircea Platon
despre Continuitatea elitelor. Elitele continuității,
precum și precizările docte ale lui Mircea Braga
despre „Închinarea magilor” – un concept biblic
sau aprecierile Magdei Ursache despre bătrînul
Conte, la care subscriem fără rezerve. Și nu i-am
pomenit nici pe Ioan Holban, Lucian Vasiliu ori
Adrian Dinu Rachieru cu reverențele lor față de
Eugen Uricaru, nici premiul prestigios obținut de
Ioan Cristescu nici… dar mai bine să încheiem vizi197

ta la curțile revistei cu un fragment din traducerea
din lirica lui Kavafis de Dimitris Kanellopoulos și
Eugen Uricaru: „Când te așterni la drum către
Ithaca/ Dorește-ți ca drumul să fie lung/ bogat în
aventuri și cunoaștere./ Lestrigoni și Ciclopi/ și
mâniosul Poseidon să nu te-nspăimânte,/ nicicând
nu-ți vor ieși în cale/ dacă gândul rămâne înalt și o
emoție/ adâncă îndrumă spiritul și trupul” (Ithaca).
Și de la București la Bacău, pentru un popas la
Vitraliu. O revistă densă, cu eseuri „redutabile”, de
la cel semnat de Ioan-Aurel Pop despre Democrația
bolnavă, la cele dedicate lui Nicolae Iorga de istoricul Nicolae Cliveti ori cel girat de criticul și istoricul literar Mircea Coloșenco care evocă
reprezentația piesei lui Nicolae Iorga, Fratele
păgân, văleat 1929, piesă istorică, motivată mai
mult de anvergura marelui savant decît de calitățile
textului dramatic. Ceea ce m-a dus cu gîndul la o
epigramă din suculenta carte a lui Păstorel Strofe cu
pelin de mai contra Iorga Nicolai, pe care citez, din
memorie: „Cînd cimitiru-și umple morga/ Revineacelași trist refren:/ Cînd accidentele de tren/ Cînd
piesele lui Domnul Iorga!” Și, pentru ca să continuăm în ton ludic, trecem și la o Schiță de estetică
a literaturii fără valoare semnată de Alex
Ștefănescu, care înșiră din fuga condeiului păcate
stilistice ale unor scriitori ori critici contemporani
despre care ați auzit poate mai puțin sau de loc,
emfazele lor și frazele fără miez și haz ale
improvizaților. Iată un model perfect despre cum
este valorificată… „obscuritatea pentru intimidarea
cititorului”: „inexistența bruscă a realului nici o
culoare nici un tu de conivență trăirea nonsensul
voluptatea luxului la antipod ci miezul ni se contractă o să explodeze anonim nici unei vânzări
implozie simetrică licitației arătarea plitei scrise…”.
Rîdeți, domniile voastre rîdeți, dar inepțiile astea
apar și mai sunt și semnate. Dar hai să trecem și la
literatura mai serioasă, de pildă la textele poetice ale
lui Marcel Mureșanu: „Nu-i nici un stup în preajmă/
dar albinele se așază pe trupul meu/ și mă adorm cu
bâzâitul lor monoton (Nimeni nu-i singur).
Ajungem și la curțile lui Daniel Săuca, la Caiete
Silvane. Revistă care ne-a obișnuit cu valorificarea
valorilor culturale locale – și nu sunt puține – de
data aceasta punînd în panoplia de pe prima copertă
avertismentul că vom afla noutăți despre Scriitori
sălăjeni și cărțile lor. Îl vom însoți pe Daniel Săuca
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la această întîlnire, nu înainte de a cita din poemul
lui Olimpiu Nușfelean: „Pe ce ai vrea tu.
Cititorule,/să-mi scriu poeziile?//Pe o foaie smulsă/din registrul de cîrciumă al bunicului,/ cu
foșnetul ei de colb spulberat de curentul de aer/venit
prin geamul deschis?” (Al doilea sfîrșit). Și acum vă
poftim să nu ratați măcar o parte din autorii și cărțile
pe care ni le recomandă revista: Poemul curcubeu al
lui Robert Șerban în prezentarea critică a lui Viorel
Mureșan, traducerea romanului semnat de Violette
Ailhaud, L’uomo seme de Cornelia Coman și radiografiat pentru noi de Imelda Chința. Adăugăm
invitația și pentru Poduri și vămi de Horia Bădescu,
volumul de parodii Poeme paralele II al neobositului Lucian Perța sau Poftiți! Câinii nu mușcă de
Ancuța Mărieș. Și ne oprim, cu regret, aici pentru că
urmează un popas la Euphorion. Care se deschide
cu un chestionar interesant, la care răspund Adrian
Alui Gheorghe, Bogdan Crețu, Gellu Dorian,
Cristian Fulaș, Mircea Pricăjan, Lucian Vasiliu. Iată
cîteva dintre argumentele care au provocat chestionarul, expuse de Bogdan Federeac: „Toate aceste
planuri – sunt enumerate proiectele în timp ale
revistei, toate de anvergură n.n. – urmau să se năruie
mai repede decât ne așteptam. Același lucru s-a
întâmplat și pentru colegii din alte redacții, atât în
ceea ce privește revistele, cât și cei din edituri.
Librăriile fizice și bibliotecile au pus, pentru o
perioadă, lacătul pe ușă. Evenimentele culturale au
fost puse în stand by, la fel ca multe apariții editoriale, iar cele care au văzut lumina tiparului au
cunoscut tiraje mult reduse.” Din păcate nu putem
dezvolta chestionarul – bine gîndit – nici răspunsurile, lăsîndu-vă domniilor voastre plăcerea. Nu
ocoliți, însă, paginile de critică literară semnate,
printre alții, de Ioan Radu Văcărescu, Dumitru
Chioaru, Al. Cistelecan, fragmentele de proză ale
lui Nicolae Suciu ori ale Alexandrei Niculescu, cele
de traduceri sau cele de poezie. România literară
ne oferă, în deschidere, textul lui Nicolae
Manolescu despre o carte apărută în 2021 la Editura
Spandugino, îngrijită și editată de Mircea
Anghelescu: Scrieri despre literatura română de
Alexandru Ciorănescu. Prologul editorialului este
de fapt este o „uvertură” la comentariul lui Daniel
Cristea – Enache. Alături, versurile lui Grete
Tartler: „Noiembrie-și caută vorbele de Dex online,/
ramuri se golesc de cuvinte/ S-a terminat cu
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seducția de alai/ vezi rândunelele se duc/ câte o
mierlă,/ câte-un cuc…)/ Doar Săgetătorul săgetează-nainte./ Migrații pe cer, noi migranți pe pământ,/
O jivină roșcată în pieptul lor./ Se visează-n bibliotecă, unde-i cald,/ așteptând./ În topul căutărilor azi
pe Dex a fost/„rozător” (Noiembrie). Ce părere
aveți: a fost sau n-a fost comunism? Așa se întreabă,
parte retoric, parte amar, Nicolae Prelipceanu: „Și
nu ajunge nici pentru cei care, mânați de cine știe ce
forțe mai mult sau mai puțin obscure, se îndoiesc de
existența reală a unui anticomunism românesc.
Când istoria ne demonstrează clar, cu documente,
că România n-a fost niciodată sincer comunistă,
nici chiar când conformismul atinsese un vârf până
atunci neatins, iar limba de lemn și vorbele goale
ale
prețioaselor
indicații
erau
repetate
papagalicește de mulți interesați, nu neapărat

convinși”. Din cînd în cînd este nevoie să ne mai
tragă cineva de mînecă atunci cînd trece pe lîngă
noi o personalitate pe care, dintr-o leneveală a
memoriei, am uitat-o. Așa cum face Răzvan Voncu
cu Vasile Popovici, scriind despre recenta sa carte
Punctul sensibil. De la Mihai Eminescu la Mircea
Cărtărescu, apărută la Editura Cartier. Sau Daniel
Cristea – Enache, trecînd prin filtrul criticii
Jurnalul unui scriitor, o ediție inedită coordonată
de Vitalie Răileanu, apărută la Editura Junimea,
care îl are ca subiect pe Nicolae Esinencu. Trecem,
curioși, prin ancheta revistei și încheiem cu un fragment din poemele lui Vasile Dan: „Leg/ acum/ cu
un fir/ norul îl bandajez/ pe pămînt.// Cînd scrii ești
îngropat în hîrtie./ Îngenunchi îngropat” (Poeme
nescrise).

CURIER DE AMBE SEXE
Mai întâi un răspuns așteptat de Radu T.
Damian din București care, după ce ne-a trimis
de două ori aceleași texte (slabe), revine cu un
nou grupaj, „care ar trebui să ne convingă”, zice
el. Nu, Radu, din păcate nu ne-ai convins nici de
data asta. Ceea ce ne-ai trimis sunt aceleași
însăilări grăbite și gratuite din primele două
mail-uri, altfel scrise, încă o dovadă că răspunsurile dezamăgitoare (pentru tine) primite au
suport: „Tu ești o orhidee/ cu rădăcina în mare și
iubire/ un pescăruș ce ar visa/ ca spuma mării să
fie blândă/ care să-l poată iubi/ un om ce ar dori
să zboare/ ce caută un țărm al liniștii/ în care
cuvintele nu știu să se rostească/ în minciuni și
iubiri false”. Faptul că ai doar 23 de ani naște o
speranță: cu mai multe lecturi de poezie (și nu
numai) și mai mult exercițiu pe text îți vei putea
aduna neliniștile de acum într-un discurs poetic
mai coerent. Te mai așteptăm peste câteva luni.
„Vă trimit două piese de teatru scrise acum
câțiva ani. Nu le-am mai trimis la nici o revistă
literară sau la un teatru. Aș dori doar să știu dacă
ar trebui să continui sau nu. Vă mulțumesc,
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Nicolae SAVA

V.A., Iași” – Doamnă (domnule) V.A., paginile
sunt îngrijit scrise, au o anumită amănunțime
analitică și cred e bine să continuați încercările.
Prima piesă, Brâul ne amintește de Preșul lui
Ion Băieșu, piesă de rezistență de altfel, care a
făcut carieră înainte de 1989, dar finalul conceput de dvs. este slab realizat. Cealaltă, Grăbitul
(un titlu mai puțin inspirat) e puțin confuză.
Pentru tema aleasă aici vă lipsește experiența de
viață, posibilitatea de a intui în mod plauzibil
psihologia unei alte vârste. Poate de aici apar
unele naivități frapante, care fac textul neconvingător. Totuși, aveți multe argumente favorabile de a continua.
„Nu știu dacă versurile mele vă vor convinge
ca să le dați la tipar, eu fiind la început de drum,
dar îndrăznesc să vă rog să vă dați o părere dacă
sunt măcar pe drumul cel bun. Mă numesc Iulia
N. Beldie și sunt studentă la Brașov” – Iulia, se
observă unele aptitudini și abilități în mânuirea
cuvântului, dar se vede că ești abia la început,
enerentele nesiguranțe și stângăcii fiind totuși
prea vizibile. La tine trebuie strunite mai bine
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vorbele, metaforele, pentru ca ele să spună, să
sugereze ceva. Semne mai bune în doar două
texte, Tinerețe și Nopți, deși nici ele nu se ridică
la un nivel publicabil. Ca să-ți răspund la întrebare: da, ești pe drumul cel bun. Te mai aștept la
Curier.
Versuri acceptabile, aproape de publicare,
primim prin două e-mail-uri și de la Mihai
Nichifor din Suceava. Sunt versificări cuminți,
scrise cu acuratețe, dar care nu ajung întotdeauna să emoționeze până la capăt, așa cum probabil ar visa autorul: „La fiecare popas îmi spăl
fața în marele fluviu/ după ce călătoresc mult, de
obicei printre diguri/ cât e ziua de lungă merg
singur și știu/ că sunt urmărit de soartă în pașii
mei siguri/ în acest timp câmpiile mai puternic
renasc/ sub soarele arzând în amiază/ aici unde
nourii veseli văd că iar pasc/ din fluviul ce
necontenit viața veghează”... – Mihai, ai talent,
cred că nu ești foarte departe de publicare. Din
păcate, din cele două grupaje nu am găsit măcar
3-4 texte prin care să te propun acum la o antologie a Curierului. Ești, însă, foarte aproape de
acest eveniment. Nu mi-ai precizat ce vârstă ai și
dacă ai mai publicat pe undeva, pe la vreo revistă literară, nu din cele aflate doar pe internet.
„Bună ziua. Mă numesc Andreea Grigorescu,
sunt din municipiul Buzău și lucrez la o firmă
care se ocupă cu distribuția de medicamente. Vă
trimit în ataș trei poezii scrise de mine. Am mai
multe poezii scrise de mine până acum dar am
considerat că nu e corect ca, fiind la început, să
trimit un grupaj foarte mare. Părerea pe care o
aștept de la dumnevoastră este foarte importantă

pentru mine. Aș dori să-mi sugerați și sub ce
pseudonim să debutez. Vă mulțumesc” –
Andreea, e bine că ai ales doar trei texte din cele
scrise de tine până acum (asta dovedește că ești
cumpătată), pentru că, deocamdată, ceea ce ai
scris se află sub semnul incertitudinii. Textele
tale sunt doar niște intenții de a face literatură,
totul stând sub semnul improvizației de moment:
„Precum un cactus ți-ai întins aripa/ peste un
ocean de vorbe aruncate/ spre care luna nu a mai
ajuns/ să te atingă atâta de sublim/ încât să te
refac din prpria-mi imaginație/ din care gândul
meu să te înalțe/ mai liber către cer decât o libelulă”. Toate cele trei texte au puncte de plecare
aleatorii, finalele lor fiind la fel de imprevizibile
dar asta în sensul rău al cuvântului. În cazul tău,
talent ar fi dar lipsește cultura poetică (măcar la
nivelul minim al lecturii din poezia contemporană) și mai mult exercițiu pe text. În concluzie,
pentru viitorul tău ce ți-l dorești, cred că trebuie
să te întorci în bibliotecă. Ia concluzia mea ca un
sfat și nu neapărat ca un reproș. Cât despre pseudonim, nu e cazul la tine. Ai un nume frumos.
Urăm tuturor colaboratorilor Curierului
și cititorilor noștri un
An Nou cu sănătate,
bucurii, multă inspirație!

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