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UN SFERT DE SECOL
DIN ACTUALA SERIE (VI)
Cassian Maria SPIRIDON
Virgil Nemoianu, în ianuarie 2018, scrie despre
Voci feminine; Elvira Sorohan: Frumusețea poeziei
nu stă numai în formă; Gheorghe Grigurcu:
„Imagini aidoma zăpezii care se topește”; Basarab
Nicolescu: Neașteptatele căi ale sfințeniei: Simone
Weil; Alexandru Zub: Eminescu: discursul
gravității; Dan Puric: Darul Regelui; Ioan Holban:
Funigei de suflet pe apele Bistriței și Yarkonului.
Inedite G.T. Kirileanu propuse de Constantin
Bostan, ale lui Traian Grigorescu îngrijite de
Traian D. Lazăr și ale regretatului Horst Fassel
comunicate de Luminița Fassel. Poezie: Vasile
Muste; proză: Nicolae Iliescu. Ioana Diaconescu:
Vladimir Streinu în dosarul de penitenciar. Revin:
Ion Roșioru, Dana Schipor, Vadim Bacinski în
premieră, Adrian Mureșan, Constantin Cloșca-Iași
și Dan Ungureanu în premieră. Gheorghe I.
Florescu părăsește Colegiul. Pliant: Radu
Andriescu.
Basarab Nicolescu răspunde în numărul pe
februarie la întrebările lui Theodor Codreanu, iar
Lucian Vasiliu răspunde lui George Motroc. Virgil
Nemoianu scrie despre Polonia. Debutează rubrica
Maiorescu integral în premieră, în prezentarea lui
Bogdan Mihai Dascălu cu traduceri din jurnal, sub
îngrijirea sa și a Anei-Maria Dascălu, rubrică ce se
perpetuează și în prezent. Poezie: Nicolae Panaite,
Vasile Burlui; proză: Gheorghe Schwartz. Critica
criticii susținută de regretatul Dan Mănucă este
preluată alternativ de Dana Raluca Schipor sau
Diana Blaga, în acest număr ultima semnează la
actualitatea literară. Revin: Elena BrîndușaSteiciuc, Carmelia Leonte, Valentin Coșereanu. La
istorie Vasile Moiș scrie Adevăruri despre secui și
urzelile din spatele lor. Czeslaw Milosz este tradus
de N. Mareș, Michael Schmidt de Olimpia Iacob.
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Ioana Diaconescu propune un alt „dosar artăcultură”. Pliant: Gabriel Chifu.
În martie se încheie anul 150 cu un dialog cu
Ana Blandiana realizat de George Motroc. Poezie:
Franciska Ricinski-Marienfeld, Cristina Prisacariu
Șoptelea; proză: Cornelia Petrescu, Caliopia
Tocală. Revin: Dan Ciachir, Andrei Țurcanu, Paula
Romanescu, Anca Meiroșu. Ioana Diaconescu
continuă un alt dosar artă-cultură pînă la finele lui
2018. Pliant: Laura Ceică.
Virgil Tănase acordă în aprilie un interviu lui
George Motroc. Ioan-Aurel Pop scrie despre Ţara
Moldovei şi unitatea românilor. Lucian Vasiliu
propune un epistolar inedit către Corneliu
Ştefanache, iar Ioana Diaconescu, un poem inedit
al lui Geo Bogza. La texte de ieri pentru azi: Barbu
Ştefănescu Delavrancea: Cum suntem guvernați.
Poezie: Nicolae Mareş, Christian W. Schenk, Adi
Cristi, Daniel Corbu; proză: Val Butnaru. Revin:
Ionuţ Butoi, Dan Puric, Gelu Sabău în premieră.
Pliant: Varujan Vosganian. Între 20 şi 22 aprilie sau desfăşurat Zilele revistei, ediţia a XXII-a.
În numărul pe mai avem două dialoguri, unul cu
Ioan-Aurel Pop, realizat de Angela Martin și
următorul cu Constantin Parascan. Inedit: Nicolae
Stroescu Stînişoară: „Doina Cornea la Europa
liberă”. Poezie: Sterian Vicol, Florentin Palaghia,
Mircea M. Pop, Ion Ţurcanu; proză: Arthur Suciu,
Svetlana Preoteasa. Teodora Stanciu prezintă ediţia
a XXII-a a Zilelor revistei Convorbiri literare.
Pliant: Magda Cârneci.
Mariana Sipoș acordă în iunie un interviu lui
George Motroc. Virgil Nemoianu scrie despre
Marele Alain Corbin. Poezie: Radu Florescu,
Mircea Platon, Mihaela Albu, George Vidican;
proză: Marian Drumur; teatru: Ştefan Amariţei.
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Revin: Horia Pătraşcu, Felix Nicolau, Geo Vasile,
Ion Cristofor, Antoneta Turda, Horst Fassel, Duşan
Stoicovici şi Lucian Dan Herşcovici în premieră,
Traian Diaconescu, Traian-Ioan Geană, Ioan
Groşan, Lia Faur, Adrian Palcu. Jidi Majia este
tradus de Adrian Daniel Lupeanu şi Constantin
Lupeanu. Pliant: Dan Damaschin.
Numărul şapte cuprinde un dialog între Ioan
Holban şi Nicu Gavriluţă, Virgil Nemoianu:
Arhimandritul Eufrosin Poteca. La texte de ieri
pentru azi: E. Lovinescu, Critica și istoria literară.
Poezie: Leo Butnaru, Sorin Roșca, Radu Cange,
Nicolae
Petrescu
Redi;
proză:
Daniel
Dragomirescu, Gheorghe Moldoveanu. Revin:
Florin Faifer, Magda Ciopraga, Sonia Elivireanu,
Monica Grosu în premieră, Constantin Cubleșan,
Andrei Țurcanu, Elena Dulgheru, Lucia Olaru
Nenati. Pliant: Liviu Vișan. Din iulie, la sprijinul
financiar acordat de Ministerul Culturii se adaugă
cel al Primăriei Iași.
În august Virgil Nemoianu: Un rapsod al
nostalgiei: la moartea lui Ștefan Baciu. Poezie:
Ovidiu Genaru, Valentin Talpalaru, Marcel Miron;
proză: Constantin Simirad. Revin: Geo Vasile,
Arthur Suciu, Marian Victor Buciu, Livia
Cotorcea, Ion Agrigoroaiei. Pliant: Constantin
Novăcescu.
Mihai Cimpoi, în septembrie, intră în dialog cu
Mihai Sultana Vicol. Virgil Nemoianu vorbește
despre Originile kremlinologiei. Adrian Poruciuc
continuă să publice din jurnalul Mariei Săndel din
Vladomira. Poezie: Marcel Mureșan, Maria
Mănucă, Stelorian Moroșanu; proză: Nicolae
Iliescu. Hans Georg Gadamer este tradus de Eugen
Munteanu. Revin: Dan Puric, Adrian Palcu, Vasile
Mic, Lia Faur, Constantin Lupeanu, Mircea M.
Pop. Pliant: Val Mănescu.
Gellu Dorian, în octombrie, răspunde la
întrebările Florentinei Toniță. Proză: Vasile Popa
Homiceanu, Constantin Gherasim. Revin: Maria
Trandafir, A.G. Secară, Arthur Suciu, Ioana
Diaconescu continuă serialul: Un alt „Dosar artăcultură”. Mircea Platon: Centenarul Marii Uniri.
Pliant: Maria Pal.
În noiembrie avem un dialog cu Tudora Patrichi
realizat de George Motroc, despre Mitrea Cocor,
de Mihail Sadoveanu. Poezie: Valentin Valegvi,
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Eduard Filip Palaghia; proză: Vasile Moiș, Viorel
Dianu. Revin: Anastasia Dumitru, Grigore Ilisei,
Maria Cogălniceanu, Angela Furtună, Nicolae
Mareș, Constantin Cloșcă, Radu Șerban, Neculai
Volovăț în premieră, Alexandra Neacșu. Pliant:
Florin Caragiu.
Vasile Tărâțanu, în numărul de final de 2018
răspunde la întrebările lui Mihai Sultana Vicol.
Inedit epistolar Ștefan Aug. Doinaș către Christian
Schenk și un poem Nichita Stănescu oferit de
Ognean Stamboliev. La texte de ieri pentru azi:
Regina Maria, După război. Poezie: Constantin
Mănuță, Simion Bogdănescu; proză: Florin
Logreșteanu, Marian Ilea; teatru: Livia Ciupercă.
Revin: Octavian Mihalcea, Marian Iancu (în
premieră), Ion Taloș, Dan Puric, Dan Ciachir.
Pliant: Augustin Ioan.
Anul 2018, cum era de așteptat, a fost un an cu
multe pagini dedicate întregirii României.
În primul număr al anului 2019 avem un dialog
cu Adrian Dinu Rachieru, realizat de George
Motroc. Avem un epistolar inedit Eugen Ionesco,
oferit de Christian W. Schenk. Poezie: Ana
Blandiana, Dan Petrușca; proză: Mirel Taloș,
Dumitru Simion. Revin: Livia Iacob, Adrian Țion
și Viorica Nișcov (în premieră), Mihaela Albu,
Mircea Coloșenco, Maria Trandafir, Ioana
Diaconescu continuă cercetarea Un alt „Dosar
artă-cultură”. Pliant: Dumitru Pană.
În februarie citim un dialog cu Ioana
Diaconescu realizat de George Motroc, Virgil
Nemoianu se ocupă de Metamorfoze ideologice.
Poezie: Corneliu Popel – inedit, Marian Ifrim,
Florin Silișteanu; proză: Paul Tumanian. Revin:
Cornel Munteanu, Mircea Ciubotaru, Mircea Moț,
Alexandra Olteanu (în premieră), cu o colaborare
critică ce se continuă și în prezent, Dan Puric, Dan
Ciachir, Nicolae Negru, Victor Cilinca în premieră.
Pliant: Stere Bucovală.
Magda Cârneci răspunde în martie la întrebările
propuse de Dominique Aussenac, iar Rodica
Draghincescu la cele puse de Carmen Neamțu.
Poezie: Angela Baciu, Victoria Milescu, Diana
Trandafir; proză: Lucia-Gabriela Munteanu, Nina
Gonța. Revin: Elisabeta Bogățan, Maria Chețan,
Viorica Mureșan (în premieră), Ioan Alexandru
Tofan. Georg Trakl în traducerea lui Christian W.
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Schenk. Pliant: Maria Mănucă.
În numărul pe aprilie avem poezie de: Ioana
Diaconescu, Adi Cristi, Christian W. Schenk,
Florentin Palaghia, Mircea Stîncel, Marcel Miron;
proză: Ștefan Mitroi, Nicolae Iliescu; teatru: Ștefan
Amariței. Papa Francisc este tradus și prezentat de
Nicolae Mareș. Cronica literară este asigurată de
Cristian Livescu, Constantin Dram, Alexandra
Olteanu; comentarii critice: Adrian Dinu Rachieru,
Vasile Spiridon, Antonio Patraș; actualitatea
literară: Emanuela Ilie, Dana Raluca Schipor,
Adrian G. Romila; literatura azi: Ioan Lascu,
Diana Blaga; ex libris: Theodor Codreanu, Mircea
Moț, Geo Vasile, Constantin Coroiu, Elena
Brîndușa Steiciuc, Gellu Dorian; istorie literară:
Ioana Diaconescu, Nicolae Scurtu, Mihaela Albu,
Liviu Papuc; istorie: Traian D. Lazăr, care își
continuă serialul Unificarea României după 1918,
Constantin Cloșcă; eseu: Ion Papuc, Mircea Platon,
Dan Tomuleț, Ovidiu Pecican, Gabriel BadeaPăun; cartea de religie: Florin Crîșmăreanu; cartea
de filosofie: Bogdan Mihai Mandache; cartea
străină: Marius Chelaru; actualitatea franceză:
Simona Modreanu; antichități actuale: Ioana
Costa; arte: Dragoș Cojocaru, Marian Sorin
Rădulescu, Vasile Mic; panoramic editorial:
Marius Chelaru, Emilian Marcu; varia: Ana
Parteni, Valentin Talpalaru, Nicolae Sava. Pliant:
Octavian Mihalcea.
Ediția a XXIII-a a Zilelor revistei Convorbiri
literare s-a desfășurat între 9-11 mai.
Leo Butnaru răspunde în mai la întrebările lui
George Motroc; Virgil Nemoianu: Să știu că nu
știu totul; Ioan-Aurel Pop: Principele Petru Cercel,
poetul; Gheorghe Grigurcu: „Îmi spune o doamnă
abia întoarsă din Italia”; Basarab Nicolescu: L.M.
Arcade – prezentare biobibliografică; Alexandru
Zub: Univers rustic; Mircea A. Diaconu: Ultimul,
același mereu Miron Kiropol; Ioan Holban: Proza
lui Radu Țuculescu; Papa Francisc: Aforisme.
Poezie: Rodica Draghincescu, Theodor Damian,
Mircea M. Pop; proză: Arthur Suciu, Alexa Pașcu.
Revin: Maria Trandafir, Catinca Agache, Ramona
Bujor, Mihai Neagu Basarab. Pliant: Dana Nicoleta
Popescu. Din luna mai 2019, Elvira Sorohan,
colaboratoare a noii serii încă de la primele
numere, a decis să se retragă din colegiu.
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În iunie citim dialogul cu Aura Christi realizat
de Liliana Popa. Poezie: Radu Florescu, Dan
Petrușca, Spiridon Popescu, Radu Cange; proză:
Ioan Țicalo. Revin: Mircea Coloșenco, Traian
Diaconescu, Roxana Patraș, Dan Ciachir, Mihai
Cimpoi. Pliant: Ioan Vintilă Fintiș.
Christian W. Schenk răspunde în iulie la
întrebările lui Ovidiu Cristian Dincă, Ioan-Aurel
Pop scrie despre Nichita Stănescu și „un pământ
numit România”; Ion Papuc: Vasile Lucaciu;
Nicolae Stroescu Stînișoară – inedit: Pavel
Chihaia, un rodnic destin...; Ștefan Afloroae:
Epifanii vagi ale sensului; Ion Hadârcă: Unde este
mareșalul Prezan?. Poezie: Sterian Vicol, Traian
Ștef, George Vidican, Virgil Diaconu; proză: Dan
Perșa, Virgil Rațiu. Revin: Doina Cherecheș, Geo
Vasile, Maria Trandafir, Simion Alexandru Gavriș
care, începând cu acest număr, va fi prezent
constant la rubrica istorie. Andrei Patraș, pliant.
Eugen Uricaru răspunde în numărul pe august
la întrebările lui Cristian Livescu, Virgil
Nemoianu: Recitind „Frații Jderi”; Ion Papuc:
Bucolicele lui Horia Stamatu; Constantin
Cubleșan: Reflecțiile lui Aurel Rău. Poezie: Ion
Hadârcă, Liviu Vișan, Gabriela Livescu, Maria
Munteanu-Hadârcă; proză: Bedros Horasangian,
Nicolae Iliescu, Marian Drumur. Revin: Paul
Aretzu, Dorin Ploscaru, Diana Dobrița Bîlea, Ioana
Diaconescu scrie despre Tudor Arghezi în lagărul
de la Tg. Jiu. Pliant: Dorian Obreja.
George Motroc în septembrie pune întrebări lui
Petre Răileanu. Poezie: Ion Tudor Iovian, Răzvan
Popescu; proză; Mircea Radu Iacoban, Matei
Vișniec. Revin: Flavius Paraschiv, Alex Vasiliu.
Pliant: Daniel Octavian Bejan. Din acest număr din
Colegiu este parte Ioan Aurel Pop.
Mircea A. Diaconu răspunde în octombrie la
întrebările lui George Motroc. Poezie: Gellu
Dorian, Florentin Palaghia, Nicolae Sava, Dumitru
Păcuraru; proză: Th. Parapiru, Răzvan Popescu.
Revin: Ion Cristofor, Elena Vulcănescu, Maria
Trandafir, Ioana Diaconescu: A.E. Baconski inedit
– poezii arestate. Pliant: Dan Anghelescu.
Noiembrie, Nicolae Manolescu – 80 sărbătorit
de: Antonio Patraș, Lucreția Pascariu, Andreea
Maftei, Alexandra Olteanu, plus editorialul pe care
i l-am dedicat. Alexandru Zub – 85: Ion H.
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Ciubotaru. Mihail Sadoveanu este prezent cu
Vlahuță la texte de ieri pentru azi. Poezie: Vasile
Tudor, Gheorghe Simon; proză: Ion Creangă,
Constantin Trandafir. Revin: Adrian Poruciuc,
Lavinia Grijac, Alexandra Neacșu, Mircea Moț.
Pliant: Radu Sergiu Ruba.
La final de 2019 avem un dialog Nicu Gavriluță
– Vasile Bănescu. Răzvan Theodorescu: Cît a durat
Revoluția Română?. Poezie: Alexandru Sfîrlea,
Silviu Sanie; proză: Ștefan Mitroi, Florin
Logreșteanu. Revin: Adrian Jicu, Ion Buzași,
Grigore Ilisei, Ion Varlam. Pliant: Cristina Scarlat.
2019 este un an al continuității, atît ca program,
cît și ca structură.
Anul 2020 este anul cînd actuala serie intră în al
douăzecișicincilea de cînd am preluat revista,
numit pe 1 decembrie 1995 urmare votului
Comitetului de conducere a Filialei USR Iași,
Comitet care a direcționat toate cele șase
nominalizări, indiferent de numărul de voturi
cumulat de cei șase conform procesului verbal din
23-11-1995, au primit, după cum urmează: Cezar
Ivănescu 2 voturi, Daniel Dimitriu 4 voturi,
Cassian Maria Spiridon 4 voturi, Al. Andriescu 4
voturi, Nichita Danilov 2 voturi, Constantin Pricop
1 vot. La data de 1 decembrie 1995, în ședința de
comitet a filialei Ioan Holban a comunicat decizia
Comitetului Director al USR, trimisă de la
București. Astfel, Cassian Maria Spiridon a obținut
3 voturi, Nichita Danilov 2 voturi, Al. Andriescu 2
voturi. În consecință Ioan Holban precizează că a
fost emis ordinul de numire pe numele Cassian
Maria Spiridon. Numirea unui nou diriguitor a fost
impusă de dispariția revistei din peisajul publicistic
național, vechea conducere dînd dovadă de o
evidentă indiferență față de existența și perpetuarea
foii junimiste, foaie care a dat direcția în cultura
națională.
Florentin Popescu răspunde în primul număr
din 2020 la întrebările Elenei Mitru. Ion Papuc se
ocupă de Jurnalul lui Jeni Acterian; Gheorghe
Grigurcu: „O casă pe care îți fixezi privire”;
Basarab Nicolescu: Imortalitatea prin operă…;
Ion Hadârcă: Eminescu sau codul ieșirii din
labirint; Ioan Holban: Poezia lui Dumitru
Matcovshi. Ioan Aurel Pop 65 este onorat de:
Alexandra Olteanu, Diana Blaga, Dana Raluca
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Schipor. Se continuă publicarea lui Maiorescu
integral în premieră în traducera și coordonarea lui
Bogdan Mihai Dascălu și Ana-Maria Dascălu.
Rubrica Restituiri este gospodărită tot de Nicolae
Scurtu, iar de inedit se ocupă Constantin Bostan.
Poezie: Christian W. Schenk, Marcel Mureșanu;
proză: Ion Lazu. Cronica literară: Cristian
Livescu, Constantin Dram, Alexandra Olteanu;
comentarii critice: Adrain Dinu Rachieru, Vasile
Spiridon, Antonio Patraș; actualitatea literară:
Emanuela Ilie, Diana Blaga, Adrian G. Romila;
literatura azi: Ioan Lascu, Dana Schipor; ex libris:
Theodor Codreanu, Geo Vasile, Elena Brîndușa
Steiciuc, Simona Modreanu, Constantin Coroiu,
Lucreția Pascariu, Gellu Dorian; istorie literară:
Nicolae Georgescu, Elena Vulcănescu, Ioana
Diaconescu, Roxana Patraș, Liviu Papuc; istorie:
Traian D. Lazăr, Simion-Alexandru Gavriș;
literatură universală: Stanley H. Barcan în
traducerea Olimpiei Iacob; eseu: Mircea Platon,
Dan Tomuleț, Ovidiu Pecican, Alexandru Racu,
Caius Traian Dragomir; cartea de religie: Florin
Crîșmăreanu; de filozofie: Bogdan Mihai
Mandache, Lavinia Grijac; străină: Marius
Chelaru; actualitatea franceză: Simona Modreanu;
antichități actuale: Ioana Costa; arte: Dragoș
Cojocaru, Andrei Nicolau Volovăț, Mircea V.
Diaconu. Alexa Visarion la 50 de ani de carieră
onorat de: Horia Bădescu, Dorel Vișan, Richard
Bovnonczki, Marian Rîlea; panoramic editorial:
Marius Chelaru, Ioan Holban, Emilian Marcu;
varia: Ana Parteni, Valentin Talpalaru, Nicolae
Sava. Pliant: Eduard Filip Palaghia.
În februarie Constantin Cubleșan acordă un
interviu lui G. Motroc. Poezie: Leo Butnaru,
Răzvan Popescu, Vasile Burlui; proză: Vasile Popa
Homiceanu, Adrian Fetecău. Revin: Alexandru
Zub, Mircea A. Diaconu, Livia Iacob, Mircea Moț,
Octavian Mihalcea, Paul Dugneanu, Theodor
Damian, Marian Rădulescu, Elena Vieru și Iulian
Cătălui (în premieră), Constantin Gherasim. Pliant:
Cristina Chiprian.
Mariana Sipoș răspunde în martie la întrebările
lui George Motroc. Poezie: Simona Grazia Dima,
Victoria Milescu, Indira Spătaru; proză: Virginia
Burduja, Angela Baciu. Revin: Cristina Scarlat,
Adriana Chifan (în premieră), Eleonora
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Cărcăleanu, Anca Meiroșu, Nicolae Mareș, Alex
Vasiliu, Florentin Palaghia. Ioana Diaconescu
continuă serialul Vintilă Horia în arhivele
Securității. Pliant: Maria Bologa.
În aprilie avem două dialoguri, primul cu Mihai
Zamfir acordat lui Gheorghe Simon, următorul,
Adrian Cioroianu răspunde la întrebările lui
George Motroc și Elinor Popescu. Poezie:
Constantin Abăluță, Adi Cristi, Daniel Corbu, Vlad
Scutelnicu, Marcel Miron; proză: Ioan Țicalo,
Arthur Suciu. La texte de ieri pentru azi: Vasile
Pârvan: Cărți pentru minorități. Revin: Ștefan
Afloroaei, Constantin Trandafir, Dan Ciachir,
Adrian Jicu, Paul Aretzu, Leonte Ivanov, George
Vulturescu. Pliant: George David. Revista este
sprijinită financiar și în acest an de Ministerul
Culturii și Primăria Iași.
Dan Stanca, proaspăt laureat al Premiului
Național „Ion Creangă” răspunde în numărul pe
mai la întrebările lui Cristian Livescu. In
memoriam Paul Goma: Vasile Spiridon, Ioan
Holban. Poezie: Gabriela Livescu, Mircea M. Pop,
Dorian Stoilescu, Radu Cange; proză: Nicolae
Iliescu, Alexa Pașcu, Doina Cherecheș. Revin:
Maria-Ana Tupan, Alin Mihai Gherman, Maria
Trandafir, Oltea Preluca (în premieră), Emanuel
Grosu. Pliant: Mircea Platon.
Dialogul pe iunie este cu Iulian Băicuș care
răspunde lui George Motroc. Poezie: Dinu
Flămînd, Radu Florescu, Sterian Vicol; proză:
Mihai Petre. Revin: Mihaela Albu, Florentin
Popescu, Aureliu Goci, Veronica Oșorheian în
premieră, Gheorghe Fedorovici, Wolfgang
Dahmer, Radu Șerban. Pliant: Marius Chelaru.
În iulie avem un dialog inedit cu compozitorul
Nicolae Kirculescu realizat de Marieta și Florentin
Palaghia. Poezie: Mircea Petean, George Vidican;
proză: Marian Drumur, Caliopia Tocală. Revin:
Mircea Moț, Theodor Codreanu, Felician Pop (în
premieră), Simion Bogdănescu, Iulian Bitoleanu
(în premieră), Ion Țurcanu, Adrian Jicu, Magda
Cârneci, Arian Leka în traducerea Ioanei
Diaconescu. Pliant: Dragoș Cojocaru.
În august se sting încă doi din vechii și
constanții colaboratori ai Convorbirilor, poetul și
prietenul minunat și drag inimii mele, Miron
Kiropol, onorat in memoriam de Andrei Zanca și
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Florentin Palaghia și Florin Faifer onorat de Vasile
Spiridon. Centenar Ierunca este marcat de Dan
Anghelescu și Mihaela Albu; D.R. Popescu 85:
Theodor Codreanu și Constantin Coroiu. Jidi
Majia, poetul chinez îmi răspunde la cîteva
întrebări, dialog tradus de Ding Chao. Poezie:
Miron Kiropol, Dan Culcer, Boris Marian,
Francisca Ricinski Marienfeld; proză: Florentin
Popescu. Revin: Mircea M. Pop. Antonela Bodea
(în premieră), Mircea Moț. Pliant: Valeriu Stancu.
Mircea Anghelescu acordă în septembrie un
interviu lui George Motroc, iar Sanda GolopențiaEretescu răspunde Ralucăi Prelipceanu. Poezie:
Ion Hadârcă, Spiridon Popescu, Nicolae Petrescu
Redi; proză: Răzvan Popescu. Revin: Mihai
Cimpoi, Constantin Cubleșan, Ion Buzași, Ștefan
Borbély, Dragoș Mariciuc în premieră. La texte de
ieri pentru azi citim pe Al. Vlahuță: Părintele
Lucaci și socialiștii noștri. Pliant: Florentin
Palaghia. Între 17 și 18 septembrie, în context
pandemic, se desfășoară on line ediția a XXIV-a a
Zilelor revistei.
În octombrie Constantin Lupeanu răspunde la
întrebările lui Marius Chelaru, iar Nicolae Sava lui
Gheorghe Simon. Ioan Aurel Pop: Judecarea lui
Eminescu. Poezie: Andrei Novac, Marcel Miron;
proză: Varujan Vosganian, Ștefan Mitroi. Revin:
Ștefan Afloroaei, Ion Hadârcă, Maria Bologa,
Maria Trandafir, Gheorghiță Geană (în premieră),
Christian W. Schenk. La texte de ieri pentru azi:
Constantin Noica: „Bisericuțele noastre”. Pliant:
Liviu Papuc.
Ana Blandiana este prezentă în numărul pe
noiembrie cu un fragment de proză: „Un bateau
pour la Chine”. Poezie: Vasile Tudor, Ștefan
Dumitrescu, Emil Ariton. Revin: Mihai Cimpoi,
Theodor Codreanu, Emil Niculescu, Marilena
Rotaru, Iulian Bitoleanu, Dan Petrușca, Dan
Ciachir, Dionisie Vitcu. Pliant: Nicolae Sava.
Cu numărul pe decembrie 2020 ajungem la
numărul 300 și marcăm 25 de ani de Convorbiri
literare în actuala serie. Redacția: Director:
Cassian Maria Spiridon; Redactor șef: Mircea
Platon; Redactor șef adjunct: Marius Chelaru;
Secretar general de redacție: Dragoș Cojocaru;
Redactori: Liviu Papuc, Antonio Patraș. Colegiu:
Ana Blandiana, Mircea A. Diaconu, Gellu Dorian,
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Constantin Dram, Gheorghe Grigurcu, Ioan
Holban, Cristian Livescu, Virgil Nemoianu,
Basarab Nicolescu, Ion Papuc, Ioan Aurel Pop,
Adrian Dinu Rachieru, Vasile Spiridon, Dan
Tomuleț, Alexandru Zub. Secretariat: Doina
Buciuleac, Olga Iordache. Contabil: Victoria
Maxim. Administrativ-distributiv: Sebastian
Irimiță.
Convorbiri literare este o revistă a Uniunii
Scriitorilor din România, editată de Asociația
„Revista Convorbiri literare”. Cu acest număr am
început la editorial seria: „Convorbiri literare”.
Un sfert de secol din actuala serie. Marcarea
acestui moment aniversar este însoțită de o serie de
mesaje din care voi cita:
Ioan Aurel Pop: „Seria cea nouă, dirijată în
prezent de Cassian Maria Spiridon, poartă cu
demnitate în sine o tradiție adesea copleșitoare, dar
pulsează în acord cu sensibilitățile moderne și
postmoderne. Nu cred să existe vreo revistă
românească dăruită cu atâta noblețe a numelor și
operelor reunite, fapt care o așază în panoplia
simbolurilor noastre naționale. La două decenii și
jumătate de serie nouă, mesajul meu nu poate să fie
decât unul de încredere în perenitatea culturii, a
literaturii și a Convorbirilor.
Virgil Nemoianu: „Nu are România prea multe
sau prea durabile monumente culturale. Dar unul
din acestea rămâne revista Convorbiri literare: de
la mijlocul veacului 19 și pînă la începutul veacului
21 – realizare cu totul remarcabilă și rar egalată,
chiar și în țări cu înfăptuiri culturale bogate. Sigur,
există și segmentări în acest parcurs, dar există și o
tenace continuitate. Faza de la mijlocul secolului
20 nu merită prea multă atenție sau prea mult
respect. În schimb, ca prin miracol, acum 25 de ani
a început o serie dintre cele mai vrednice de
admirație: am putea vorbi de o revenire la surse.
Convorbiri literare a (re)devenit un periodic ce se
plasează în vîrful revistelor românești, atît prin
aspectul fizic, cît și prin conținutul său. Meritul i se
datorește în măsură hotărîtoare directorului său,
Cassian Maria Spiridon, dar și echipei de autori și
comentatori care s-au adunat în jurul său. În
tradiția ilustrei reviste observăm atragerea de
autori și colaboratori din toate colțurile României,
observăm atenția pentru național și internațional,
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observăm accentul pe Frumos și pe Filozofie. Cred
că nici nu mai are rost să urăm succese de viitor: în
realitate putința de a continua tenace înfăptuirile
ultimilor 25 de ani ar fi o bucurie și un dar pentru
cultura română, pentru intelectul român. Sunt
mîndru că mă văd asociat cu realizatorii nobilei
reviste”.
Arcadie Suceveanu: „Acești 25 de ani de serie
nouă a Convorbirilor literare prezintă fericitul caz
când pe fundamentul solid de ieri poate fi întreținut
un edificiu nou, modern și elegant, al unei
instituții. Îl felicit pe prietenul Cassian Maria
Spiridon că în aceste timpuri atât de complicate
pentru cultură, când, în general vorbind, nu se pune
prea mare preţ pe valorile spirituale, reușește să
asigure apariția imperturbabilă și excelența unei
mari reviste…”.
Ioana Diaconescu: „Această revistă aşa cum
arată ea astăzi, este de o mare complexitate, nu de
rubrici, ci le-aş numi cu îndrăzneală capitole, cel
mai important dintre ele fiind adresat cu
generozitate cărţii. Este, aş spune, unica revistă
literară din ţară care pune în valoare cartea în toate
aspectele ei, de la cronica literară la recenzie, de la
eseu la comentarii critice asupra întregii opere a
unui autor contemporan sau clasic, de la analiza
lucidă a volumelor de debut la marcarea unor noi
incursiuni în literatură a marilor valori
contemporane etc. Este, de asemeni, excepţional
reprezentată secţiunea de documente inedite de
istorie şi istorie literară, eseul de istorie naţională,
eseul filosofic sau de literatură universală, ca şi o
Poştă a redacţiei minuţios şi cu pricepere citită şi
pusă în pagină pentru noi debuturi în literatură. În
acest fel Convorbiri literare de astăzi este, în
continuitate şi inovînd, pe formatul a ceea ce a fost
de la început”.
Mircea A. Diaconu: „Istoria Convorbirilor
literare e marcată și de câteva momente de
cumpănă, pe care le gestionează greu. Unul dintre
ele, cel de după 1989, când, în condiții de libertate,
marea revistă de odinioară părea că sucombă. La
drept vorbind, se și prăbușise; doar numele păstra
încă rezonanța marilor întemeieri din urmă cu un
secol și mai bine. Nu știu dacă trebuie să căutăm
irizări simbolice în succesiunea faptelor și în
anume sincronizări surprinzătoare. Să rezumăm,
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însă: în 1995 se împlineau 100 de ani din
momentul în care Iacob Negruzzi transferase
conducerea revistei către o echipă de tineri, care,
într-un fel sau altul, îi schimbase rostul. Mai mult,
conducerea Convorbirilor literare fusese asigurată
până în 1995 de zece directori/ redactori-șefi. Sunt
toate datele ca, la o sută de ani de la prima
înmânare a ștafetei, Cassian Maria Spiridon, al
unsprezecelea director al revistei, să își asume rolul
unui nou început. Cum se vede acum, a fost un rol
providențial. În fapt, sunt 25 de ani de când, cu o
precizie de metronom, insensibilă la fracturile din
jur, revista Convorbiri literare demonstrează că, în
România, proiectele pot să și dureze. O
demonstrează cele 300 de numere de revistă – o
adevărată bibliotecă, în fond: biblioteca
fundamentelor”.
Gellu Dorian: „Revista Convorbiri literare, în
noua sa serie, face 300 de numere, care s-au
adunat, pe o perioadă de douăzeci şi cinci de ani, în
metamorfoze ale formatului, sub oblăduirea lui
Cassian Maria Spiridon, care s-a dovedit un
constructor de revistă, pe o tradiţie de mare
greutate, cu mari nume ale literaturii române în
spate. Nu numai că a gîndit revista în formatul de
acum, cu rubrici de rezistenţă şi semnătură pe
potrivă, dar s-a ocupat ca nimeni altul dintre
înaintaşi şi de istoria revistei, readucînd-o în faţa
cititorilor de azi în opuri antologice, prin care, cu
marfa pe masă, se poate demonstra că fără această
revistă istoria literaturii române ar fi doar un suplu
op aşezat în timp după bunul plac al unor istorici
literari. O întreagă bibliotecă, în fond, a unei
instituţii naţionale, în jurul căreia, dar mai exact în
miezul căreia au convieţuit nume mari, epoci
întregi ale istoriei moderne a României. După
1990, deşi avea în fruntea ei scriitori de notorietate,
unii dintre ei încă tineri la acea vreme, revista
ajunsese la o supleţe de fond demnă de revistele
şcolare, făcută parcă din goana calului sau
aruncatul fînului din furcă într-un stog în care
gospodarul pune de toate şi lasă stogul dezvelit
pentru a putrezi. Şi aşa, din grija pe care regretatul
Laurenţiu Ulici, aflat în fruntea Uniunii Scriitorilor
din România, văzînd că cea mai veche revistă de
literatură din ţară este pe cale de a dispărea chiar
sub ochii lui, a apărut, în urma unui concurs de
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dosare şi oferte, Cassian Maria Spiridon, care, cu
tenacitatea lui, şi priceperea, evident, a repus
revista în circulaţie, împlinind, iată, 300 de numere
şi douăzeci şi cinci de ani în fruntea ei. După Iacob
Negruzzi, el este cel mai longeviv director al
revistei. Şi, dacă acum, şi eu, cel care am rubrică de
întîmăpinare critică în revistă tot de atîţia ani, îi
doresc viaţă lungă şi putere de muncă, cu siguranţă
ca îl va depăşi pe înaintaşul lui. Aşa cum îl cunosc
şi cum cred că şi el îşi ştie foarte bine proiectele, fie
şi acum în vreme de restrişte pandemică, dar cu
mijloace online la dispoziţie, va reuşi să ne aducă
lună de lună, pe masă, revista Convorbiri literare,
avînd, noi, sentimentul că luăm parte la împlinirea
unui fapt de istorie culturală de reală ţinută, în şirul
celor mai mari nume ale literaturii române, de la
Maiorescu, spiritul ei director, şi Mihai Eminescu,
genialul ei colaborator, la Cassian Maria Spiridon
şi întreaga lui ehipă redacţională”.
Theodor Damian: „Noţiunea de convorbiri din
titlul revistei indică largheţea, flexibilitatea şi
deschiderea acesteia pentru orice proiect
considerat valoros de către echipa ei redacțională.
Această flexbilitate şi generozitate este vizibilă în
cei 25 de ani de păstorire a revistei de către
distinsul scriitor Cassian Maria Spiridon, directorul
celebrei publicaţii şi preşedintele filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România, câtă vreme
revista continuă să ofere spaţiu editorial nu doar
elitelor literare ale zilei, ci şi debutanţilor şi celor
care-şi caută un drum spre Parnass-ul consacrării
mult râvnite. Se poate întâmpla ca în grădina care
este revista să apară dintr-o dată o floare «ca o
lumină», vorba lui Ienăchiţă Văcărescu, din care să
rodească neaşteptate bucurii. Cassian Maria
Spiridon, înzestrat de sus cu spirit ingineresc şi
apoi cu educaţia pe măsură, dar şi cu darul
explorării Cuvântului, a ţinut şi ţine istorica revistă
într-un echilibru nu uşor de realizat, dar care se
dovedeşte a fi un model în ceea ce priveşte nevoia
de discernere a valorilor, el fiind totodată şi
pedagogul ce încurajează şi face loc ca şi alţi puieţi
să crească în jurul marelui arbore literar, ca într-un
fel de seminar unde se face fundamentala ucenicie
la libertatea spiritului. Legătura dintre matematică
şi mistică, deci dintre ştiinţele exacte şi inspiraţia
poetică vizibilă în viaţa şi opera directorului

7

revistei, mă duce cu gândul la vechii filosofi
pelasgo-traco-greci pentru care matematica şi
mistica nu erau domenii contradictorii, ci
complementare şi care, prin această viziune, au pus
bazele civilizaţiei din care făceau parte, desigur, cu
ale ei incrementa atque decrementa, vorba lui
Cantemir. Cu această viziune a terţului inclus,
superioară celei propuse de tertium non datur, ca
într-un pelerinaj paradoxal spre libertatea
inconfundabilă a spiritului, de care vorbeam, a
condus şi conduce Cassian Maria Spiridon destinul
revistei spre noi împliniri”. Și cum este de așteptat
din partea preotului profesor încheie liturgic: «Am
întrebat şi eu corul colaboratorilor, susţinătorilor şi
prietenilor revistei: Cassian Maria Spiridon,
Vrednic este? Şi răspunsul a venit prompt şi
convingător: Vrednic este! Gaudeamus igitur!»”.
Au mai semnat mesaje: Basarab Nicolescu,
Constantin Chiriac, Magda Cârneci.
Cristian Livescu răspunde la întrebările lui
Neculai C. Muscalu. Ion Papuc: Marginalii la un
proces; Marta Petreu: „Zeu tînăr în firida istoriei”
sau Blaga citit de Băncilă; Gheorghe Grigurcu:
„Prestigiul unei căutări”; Basarab Nicolescu:
Omul și sensul universului; Ioan Holban: Doina
Uricariu – 70. Continuă publicarea lui Maiorescu
integral în premieră cu Jurnal (XXVIII), Restituiri
Nicolae Scurtu: Întregiri la biografia lui Stéphane
Lupasco. Document: Ioana Diaconescu: Vintilă
Horia în arhivele Securității. Inedit: Constantin
Bostan: Geo Șerban – scrisori către C. Turcu. Texte
de ieri pentru azi: Emil Gârleanu: La Sfânta
Paraschiva. Poezie: Eduard Filip Palaghia, Vlad
Sibechi; proză: Viorel Dianu; Cronica literară:
Cristian Livescu, Constantin Dram, Alexandra
Olteanu. Convorbiri critice: Adrian Dinu Rachieru,
Dana Raluca Schipor, Vasile Spiridon. Actualitatea
literară: Emanuela Ilie, Diana Blaga, Adrian G.
Romila. Literatura azi: Ioan Lascu, Livia Iacob. Ex
libris: Mircea Moț, Adrian Jicu, Teodor Pracsiu,
Constantin Coroiu, Lucian Alexiu, Antonio Patraș,
Elena Vulcănescu, Liviu Papuc. Istorie: SimionAlexandru Gavriș. Eseu: Mircea Platon, Dan
Tomuleț, Mircea V. Diaconu, Ovidiu Pecican, Dan
Culcer, Magda Cârneci. Cartea de religie: Florin
Crîșmăreanu; de filozofie: Bogdan Mihai
Mandache; literatură universală: Molly Vogol –
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traducere Olimpia Iacob; străină: Marius Chelaru,
Eleonora Cărcăleanu, actualitatea franceză:
Simona Modreanu; antichități actuale: Ioana
Costa. Arte: Dragoș Cojocaru, Andrei Nicolau
Volovăț, Marin Sorin Rădulescu, Alex Vasiliu.
Panoramic editorial: Marius Chelaru, Ioan
Holban, Emilian Marcu. Varia: Liviu Papuc, Paul
Andrei Mucichescu, Ana Parteni, Valentin
Talpalaru, Nicolae Sava.
La final, ca la fiecare sută de numere avem
cuprinsul revistei de la numărul 200 la 299, însoțit
de Indicele de autori prezenți în toate cele 300 de
numere.
În ianuarie, februarie și martie 2021 au mai
sosit mesaje de salut, la cei 25 de ani din actuala
serie. ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, sub titlul 25 de ani – continuitate și
fidelitate, remarcă: „Un sfert de veac de apariție
neȋntreruptă a celei de-a 11-a serii a revistei
Convorbiri literarere prezintă mai mult decȃt un
reper temporal, fiind atȃt semn al continuității, cȃt
şi al fidelității față de programul junimiştilor
fondatori din 1867 – Titu Maiorescu, Vasile Pogor,
Theodor Rosetti, P.P. Carp şi Iacob Negruzzi – «de
a reproduce şi respȃndi totu ce intră în cercul
ocupaţiunilor literare şi sciinţifice; de a supune
unei critice serioase operele ce apăru din ori ce
ramură a sciinţei; de a da samă despre activitatea şi
producerile societăţilor literare, în special a celei
din Iaşi şi de a servi ca punctu de întȃlnire şi
înfrățire pentru autorii naţionali». Destinul
Convorbirilor nu a fost mereu sub semnul celor
mai bune auspicii, nu a fost lipsit de polemici ȋntre
radicali, clasici şi avangardişti, ȋntre naționalişti şi
cosmopoliți şi nu a scăpat nici de tensiunile apărute
ca urmare a neabdicării de la principiile pe care sa fundamentat proiectul Convorbirilor. Două
evenimente nefaste pentru istoria romȃnilor,
ocuparea Bucureştiului de către germani (19161918) şi ocupația sovietică (1944-1958) au dus la
ȋntreruperea apariției revistei. Această situație
nefericită a continuat şi după 1958, pȃnă ȋn 1970.
Momentele dificile au fost depăşite, iar revista a
traversat epocile Marilor Clasici, Belle Époque,
Marii Uniri, Interbelică şi cea a regimului
comunist, păstrȃndu-şi zestrea şi rafinȃndu-şi
identitatea. Ianuarie 1996 este momentul ȋn care
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debutează o nouă epocă, cea a «reȋntemeierii», aşa
cum este ea descrisă ȋn documentarul retrospectiv
realizat la ȋmplinirea a 150 de ani de existență a
revistei, perioadă numită astfel pentru a sublinia o
dată ȋn plus că această a 11-a serie se
fundamentează pe o temelie originară, cea edificată
de junimişti ȋn a doua jumătate a secolului al XIXlea. Sarcina deloc uşoară a reȋntemeierii şi-au
asumat-o scriitorul Cassian Maria Spiridon,
directorul publicației şi totodată preşedintele actual
al Uniunii Scriitorilor din Romȃnia – Filiala Iaşi şi
colaboratorii Domniei Sale. Inițierea editării unui
Corpus de texte ilustrative – Convorbiri literare,
care să «prezinte istoria ȋn mişcare a unei reviste
care are vȃrsta literaturii moderne», după cum
subliniază directorul revistei ȋn prefața primului
volum al colecției, reflectă şi crezul actualului
colectiv redacțional al revistei – continuarea liniei
perioadei clasice şi a afirmării literaturii naționale.
Cei 25 de ani ai noii serii sunt pe de o parte
anamneză a trecutului, iar pe de altă parte
anticipare a parcursului său viitor. Longevitatea sa
impresionantă ȋşi are rădăcinile tocmai ȋn legătura
sa profundă cu trecutul, ȋn ataşamentul față de
valori perene «acelea ce privesc cătră ȋnbunătățirea
inemei şi a minții», cum exprima Gheorghe Asachi
ȋn publicația ieşeană, precursoare a Convorbirilor
literare, din 1829, Albina Romȃnească, ȋn
onestitatea față de colaboratori şi ȋn capacitatea de
a menține echilibrul ȋntre clasic şi modern”.
Cristian Livescu: „Se cuvine să evocăm cu
acest prilej momentul de relansare a revistei, în
1995, când regretatul Laurenţiu Ulici, în urma
votului efectuat în Comitetul Director al USR,
încredinţa conducerea redacţiei, aflată atunci în
criză de resurse, poetului Cassian Maria Spiridon.
Ambiţios din fire şi dornic să reabiliteze faima
Iaşului în materie de concepţie revuistică modernă,
Cassian a reuşit în scurt timp să-şi arate calităţile
de animator şi să alcătuiască o echipă redutabilă,
atragând condeie valoroase, spre a da contur noilor
Convorbiri. Cu un program eficient, deschis
generos lumii literare, cu calm şi cu
perseverenţă, el a reimpus vocea distinctă a
publicaţiei. La rândul său, secţiunea critică şi-a
definit neo-junimismul în jurul regretatului
profesor Dan Mănucă, el însuşi autorul unor
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exegeze asupra moştenirii maioresciene. Astăzi,
Convorbirile literare se află în topul revistelor
literare din ţară – riscăm a spune că e cea mai densă
şi mai complexă – totdeauna sobră, echilibrată în
polemici, originală în grafică, diversă, dinamică,
cu deschidere europeană, atentă la lumea de azi, la
mersul literaturii curente, cu personalităţi din
diaspora în cuprins, cu multe nume de referinţă din
elita culturală şi universitară ieşeană, din spaţiul
Moldovei integrale, din toată ţara, în relieful ei – în
sfârşit, o revistă serioasă, pe măsura tradiţiei de
care ştie să facă întotdeauna caz. A fost prima
revistă din ţară care a declanşat un proiect coerent
de manifestări culturale proprii, de premiere şi de
punere în valoare a unor personalităţi creatoare,
culminând recent cu Premiul Național Titu
Maiorescu pentru critică şi istorie literară”.
Carmen Mihalache: „Prețuiesc eleganța,
moderația, tonul echilibrat, deschiderea spre noi
orizonturi de cunoaștere, respectul pentru opinii
diferite, onestitatea intelectuală a Convorbirilor”.
În februarie Aura Christi nota: „Când spun
Convorbiri literare, mă gândesc la Junimea, Titu
Maiorescu, Creangă, Eminescu, Iacob Negruzzi și
atâtea alte minți strălucite ale națiunii române, care
au visat, au gândit și au realizat punerea în pagina
istoriei naționale a unora dintre cele mai temeinice
file din istoria, educația, cultura și literatura țării
noastre. Când spun Convorbiri literare, mă
gândesc la temeliile culturii române moderne și la
Mihai Eminescu, cel care a creat limba română
modernă și a rămas centrul iradiant al literaturii,
culturii și civilizației române moderne. Când spun
Convorbiri literare – e adevărat, așezată alături de
Dacia literară și mergând un răstimp, în secolul al
XIX-lea, oarecum pe urmele ei –, gândul îmi fuge
spre una dintre cele mai vii capitale ale culturii
române: orașul Iași – epicentrul pașoptismului,
mișcare națională pusă la cale, gândită și înfăptuită
de poeți; da-da, de cei ce gândesc mereu la «lumi
ce nu există» și care, printr-un curaj formidabil –
un curaj vital pentru poporul român – au proiectat
visele lor mărețe asupra realității, visând atât de
convingător, atât de viu și intens, încât ea,
realitatea a cedat la toate încheieturile și s-a lăsat
recreată, reînnoită și relansată în jurul conceptului
de națiune română de o mână de oameni mari.
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Când spun Convorbiri literare, gândul mi se
întoarce spre articole, proză, roman, eseu, poezie,
polemice ș.a.m.d., publicate pe parcursul
deceniilor, care au ținut aprinsă flacăra vie a
literaturii române de vârf, tradiția, istoria și
vârfurile ei fondatoare, prin care se transcende
națiunea română. Când spun Convorbiri literare,
mă gândesc la echipa de azi, condusă strălucit de
poetul, eseistul și publicistul Cassian Maria
Spiridon și scriitorul, istoricul și poetul Mircea
Platon, care – împreună cu echipa, cu întreaga
redacție – au readus și menținut în actualitatea de
azi – uneori-adeseori, ostilă culturii, valorilor
naționale reale – uriașa tradiție lansată de
Convorbiri literare, care a fost, rămâne și va fi un
miracol. Echipa redacțională care a construit,
gândit, îngrijit, lansat și promovat cele trei sute de
numere ale revistei Convorbiri literare a conservat
și a perpetuat cele cinci caracteristici distinctive ale
Junimii puse în valoare de Tudor Vianu: gustul
pentru clasic și academic, spiritul critic, spiritul
oratoric, ironia și spiritul filosofic”.
Constantin Cubleșan: „Cel care impune forma
și fondul ideatic al revistei este Cassian Maria
Spiridon, scriitor complex și complet, de bună
autoritate nu doar în rândurile confraților săi în ale
scrisului. Așa se face că nu o dată m-am gândit
dacă nu cumva zbaterea de a păstra și de a dezvolta
pe noi orizonturi, în actualitate, crezul celor care au
pornit revista, într-un secol trecut («ca punct de
întâlnire și înfrățire pentru autorii naționali»), este
tot atât de meritorie, dacă nu cumva chiar mai de
laudă pentru rezistența la eroziunea provocată de
variația atâtor intemperii istorice, dintr-o lume
exaltată azi, cu idealuri atât de greu de atins.
Paginile Convorbirilor literare găzduiesc cele mai
importante voci (personalități) ale generațiilor
tinere, dar nu mai puțin sunt deschise celor din
generațiile mai vechi, totul în manieră elevată, în
dezbateri de idei de interes național și universal.
Este o revistă fanion a literaturii române de azi, o
revistă ce impune stimă și autoritate, un reper de
altitudine estetică”.
Ovidiu Pecican: „Actuala echipă de la
Convorbiri a izbutit, prin strădanii articulate pe
vocații literar-culturale certe, să dea un prestigiu
nou revistei, pe orbita căreia gravitează și alte
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publicații, de la pliantul cu poeți inclus în fiecare
număr până la revista „satelită” Poezia, care se face
tot prin participarea unora dintre corifeii
convorbiriști. Celor deja amintite li se adaugă
volume de autor și reeditări de valoare – precum
marele corpus de texte ilustrative din istoria
eminentă a publicației – și Zilele Convorbiri
Literare, cu numeroasele ediții, prilej de
evidențiere și premiere a condeielor celor mai
semnificative ale clipei istorice”.
Acestora se alătură și Ioan Lascu, iar în
numărul pe martie 2021 aflăm pe Varujan
Vosganian care sub titlul: Un athanor notează:
„Prin aniversarea de astăzi – 25 de ani de la apariția
primului exemplar al seriei noi, serie care conține
deja 300 de numere într-o periodicitate lunară fără
cusur – revista Convorbiri literare își poate
revendica acest rol de moștenitoare a unei tradiții
culturale de preeminență în cultura română. Un
athanor atât pentru literatura ieșeană, dar și pentru
cea națională, revista Convorbiri literare, precum
și colectivul ei de redacție condus de Cassian
Maria Spiridon merită cu asupra de măsură
felicitările și prețuirea noastră”.
George Vulturescu: „Ferm și cu o energie care
atrage oamenii din jur, Cassian Maria Spiridon (nu
o dată hulit și contestat) s-a dovedit în acești 25 de
ani demn de aspirațiile întemeietorilor, pe care știe
să-i evoce și «recupereze» (fie prin comunicări în
cadrul Zilelor revistei Convorbiri literare, fie prin
editarea unui Corpus de texte ilustrative – apărute
din 2009, în 2016, 2017) și mai ales să le
întregească, în spirit modern, construcțiile seriilor
precedente. De la pariul pe redactori împătimiți
care știu că un proiect viabil necesită dăruire (de la
regretatul Dan Mănucă la cei de azi – Antonio
Patraș, Liviu Papuc, Mircea Platon (red. șef),
Marius Chelaru (red. șef adj.), Dragoș Cojocaru
(secretar general de redacție), directorul revistei a
lărgit un «colegiu» de colaboratori în care se
regăsesc elite ale literaturii naționale, a deschis
publicația spre diversitate, cu rubrici bine definite
care atrag alte colaborări, neocolind ripostele și
argumentele altora.
Convorbiri literare a devenit, astfel, o veritabilă
revistă-fanion a culturii naționale, o tribună a
opiniilor cele mai diverse, a tuturor vârstelor și
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«geografiilor» literare pentru care binemerită
considerația noastră – viață lungă și La mulți ani
redactorilor și colaboratorilor lor!”. Dan Ciachir:
„Nu mimez surprinderea spunând că am rămas
uimit aflând că revista Convorbiri literare – seria
Cassian Maria Spiridon a împlinit 25 de ani.
Răsfoind melancolic numărul pe luna decembrie
2020, mi-am adus aminte de felul în care a fost
întâmpinat acest început atât la Iaşi, cât şi la
Bucureşti: cu o ură şi o nemulţumire sonoră proprie
unei categorii pe care o socotesc întrunită din
oameni de cultură şi odihnă (pe vremea copilăriei
mele exista în Capitală Parcul de cultură şi odihnă
I.V. Stalin). Mă întreb câţi dintre ei şi-ar recunoaşte
astăzi ostilitatea virulentă de altădată şi
diagnosticul greşit?
Ultima serie din Convorbiri literare a devenit
de mult o instituţie, datorită, deopotrivă, oamenilor
care o redactează şi celor care colaborează la
revistă constant sau chiar permanent. Mi-am
îngăduit acest truism pentru a-l pomeni pe director,
cât şi echipa lui, mărturisindu-mi preţuirea aparte
pe care o nutresc pentru Mircea Platon şi Liviu
Papuc”.
Ion Hadârcă: „Ne bucură, firește, să vedem,
lună de lună și an de an, cum marele rost, misionar
și mesianic, al prestigioasei reviste Convorbiri
literare își urmează neabătut direcția sa magistrală
maiorescian-negruzziană. Lansată vizionar de pe
platforma Junimii într-un veac învăluit în aburii
romantismului mesianic, al deșteptării și unificării
naționale,
această
autentică
Locomotivă
Stephenson în spiritul vremilor și-a modernizat
europenește vitezele și angrenajul obligînd o țară
să facă la fel, iar azi ca un vrednic Accelerat ne
îndeamnă pe toți să urmăm consecvent «absoluta
potrivire între fond și formă» (G. Călinescu). Ne
bucură faptul că astăzi, la al 300-lea număr al noii
colecții și la al 155-lea an al existenței sale, Revista
în sine și prin sine, Carte de lecturi esențiale,
sporește metodic tezaurul culturii și literaturii
române, la rîndu-i, prin biblioteca impunătoare ce a
creat-o, ea însăși însumînd valențele unui autentic
Tezaur național. Ne bucură fiecare număr nou
apărut într-un ritm suveran și precis precum un
ceas elvețian. Meritul mecanismului (echipajului)
redacțional este unul demn de toată lauda: arcul,
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șurubașele, metalul nobil și quarzul fiind, precum
se vede, imperisabile. Este, indiscutabil, și meritul
timonierului Cassian Maria Spiridon, cel care din
1995 încoace asigură orarul neabătut al lansării
Revistei. E de menționat că prin acest echilibru și
stabilitate, mai rar întîlnite pe la noi, în curînd se va
egala, avem certitudinea, performanța celor 28 de
ani ai directoratului predecesorului corifeu Iacob
Negruzzi! Ne bucură, de asemenea, că în
interpretarea
heideggeriano-hölderliniană
a
celebrei sintagme «în chip poetic locuiește omul»,
Revista a devenit un pol magnetic și un Loc de
atracție a sufletelor dornice de frumos și
comunicare, publicația meritîndu-și cu prisosință
rostul și statutul său de ne-în-locuit!”
Cele 300 de numere, în cele două decenii și
jumătate au încorporat echivalentul unei biblioteci
de circa 500 de volume a 300 de pagini, în format
A5; fiecare număr din revistă în cele 200 de pagini
format 19x26,5, cu circa 5000 de semne pe pagină
cuprinde aproximativ un milion de semne la fiecare
apariție. Prin comparație, spre exemplu, revista
România literară, cu apariție săptămînală, în 28 de
pagini, cu circa 6000 de semne pe fiecare față,
adună circa 168000 de semne pe număr, iar într-o
lună toate cele patru numere fac în totul
aproximativ 672000 de semne. Rezultă clar, cele
patru apariții dintr-o lună nu adună mai mult de
două treimi din totalul semnelor prezente lună de
lună în Convorbiri.
Numărul colaboratorilor este între 70 și 80 și
peste la fiecare număr, fiind practic, nu mai puțin la
nivel axiologic cea mai bogată ca număr de
semnături, între revistele existente la această oră în
Țară. Numărul celor care au colaborat, conform
Indice, în cele trei sute de apariții este de 2611, iar
numărul celor care o vizitează pe internet,
depășește lunar 6000. Per total e o performanță
care impune.
Doresc să mulțumesc prietenilor și colaboratorilor revistei, dar și neprietenilor (știu ei de ce!).
Mulțumesc celor care ne-au acordat sprijinul lor
moral și financiar, tuturor primarilor din fruntea
Primăriei Iași, care ne-au fost și ne sînt alături, în
cei 25 de ani, de la Constantin Simirad, Gheorghe
Nichita la Mihai Chirica, Ministerului Culturii și
miniștrilor care au succedat în acest interval și încă
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alți oameni și firme pentru care mecenatul este
regulă. De fiecare dată, cu fiecare ocazie le-a fost
consemnat sprijinul în paginile Convorbirilor.
Suntem încrezători că vor continua să ne fie alături
în a realiza perpetuarea și afirmarea culturii
naționale, prin editarea bătrînei și mereu tinerei foi
junimiste. Vă mulțumim!
Mulțumesc echipei redacționale, care mereu
mi-a fost alături, în lungul prefacerilor ei, astăzi
stabilizată și solidară în demersul nostru editorial,
și de care sunt legat printr-o prietenie care ne și mă
onorează.
Spre final vom apela la Eminescu, care în 1878,
la un moment aniversar al revistei consemna:
„Niciodată nu au fost niște oameni combătuți
pentru lucrarea lor cu atîta asprime ca și acești
apărători ai romanității noastre literare și niciodată
o foaie nu a fost atăt de urîtă ca și Convorbirile
literare. Francmasoni, cosmopoliți, germanizatori,
vrășmași ai limbei și ai naționalității române… Ce
nu au fost numiți acești oameni? De ce nu au fost
bănuiți? De ce nu au fost învinovățiți?
Dar «apa trece și petrile rămîn». Foile literare și
oamenii literați, care se însărcinară cu această
combatere, s-au ivit, au stat cîtăva vreme și au
dispărut, iar Convorbirile literare, după o muncă
modestă, dar statornică, de unsprezece ani, au
ajuns a fi cea mai veche, cea mai răspîndită, ba
astăzi chiar singura foaie literară în România.
Astăzi, chiar combătînd pe întemeietorii
Convorbirilor literare, nimeni nu mai cutează să
combată principiile în virtutea cărora această foaie
a putut ajunge la stabilitatea lucrării literare; astăzi
nimeni nu mai poate pune la îndoială că această
foaie, în limbă, în stil și în concepțiuni este
adevărata expresie a spiritului românesc; astăzi
Convorbirile literare au ajuns a fi recunoscute de
ceea ce au fost totdeauna, de organ al oamenilor
hotărîți a conserva bazele naționale în lucrarea
noastră literară și de a înainta cu pas bine chibzuit
pe aceste baze”.
Despre această constantă adversitate la adresa
foii junimiste depun mărturie Titu Maiorescu,
Iacob Negruzzi, Simion Mehedinţi, Al. TzigaraSamurcaş, I.E. Torouţiu, toţi cei implicaţi direct în
destinele publicaţiei de-a lungul a mai bine de 155
de ani. Singura perioadă de acalmie a fost cea din

perioada comunistă, ce s-a perpetuat, relativ în
acelaşi regim, sub conducerea primei echipe
redacţionale postrevoluţionare. Adversităţile au
reizbucnit, cu campanii mai scurte sau, uneori, pe
parcursul a cîtorva luni bune, unele au depăşit un
an, cu o forţă de nebănuit cînd actuala echipă
redacţională a preluat conducerea şi s-a străduit să
redreseze şi să reimpună instituţia naţională a
Convorbirilor literare.
Să ne amintim spusele criticului Junimii: „Se
cade să ai un fel de recunoştinţă pentru articolele
scrise în contra ta. Cu cît sînt mai multe, cu atît e
mai bine. Adversarii iau asupra lor sarcina grea de
a-ţi răspîndi numele în lume – mare cîştig în
materie literară şi politică! Nu e vorbă, adversarii
vor să asocieze pe lîngă numele tău şi o idee
nefavorabilă şi să-ţi facă un nume rău. Dar
calificativul rău se poate dezasocia cu vremea,
dacă eşti tu de altminteri bun, şi cu cît adversarii au
atras mai mult atenţia lumii asupra ta, cu atît
dezasocierea se produce mai uşor. Rezultatul final
este un cîştig curat: renumele”. Totodată ne
mîngîiem şi ne întărim cu constatarea făcută de
Titu Maiorescu, într-un articol din 1881
(Neologismele), la adresa unor înverşunaţi
adversari care în timp au fost nevoiți să recunoască
temeinicia Convorbirilor literare: „Va fi avut şi
aici timpul influenţa sa binefăcătoare; vor fi ajuns
oamenii încetul cu încetul să se înţeleagă mai bine
unii pe alţii şi să se îmblînzească, se va fi arătat
încă o dată legea cea cunoscută după care o
stăruinţă neclintită nimiceşte în orice evoluţiune a
spiritului rezistenţele mai uşoare”.
În urmă cu cincisprezece ani scriam, marcînd
numărul o sută, că revista, de la nașterea ei, a
traversat trei secole și două milenii, actuala serie
n-a traversat decît două secole și două milenii. De
va fi dat culturii naționale să perpetueze, cei care,
în timp, ne vor urma, cu vrednicie vor trece poate
peste încă multe secole și alt mileniu, dar pînă
atunci, vorba poetului: noi locului ne ținem.
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ANCHETA REVISTEI:

(V)

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

Ovidiu PECICAN
CRITICA LITERARĂ AZI
1. Cea mai incisivă critică de până astăzi la
adresa maiorescianismului a formulat-o, probabil,
Cioran în Schimbarea la față a României.
„Junimea, cu teoria ei reacționară a culturii
românești, reprezintă o viziune profesorală a
României” zicea autorul, evocând apoi „luciditatea
rece, distantă și paralizantă a lui Titu Maiorescu”,
„un profesor mare și onorabil, pe care memoria
națională îl va înregistra, cu timpul, tot mai înspre
periferie”. Critica maiorescianismului se îndrepta
mai cu seamă în direcția teoriei futilității, ba chiar
as răului produs de formele fără fond. După Cioran,
favorabil pașoptiștilor și, de fapt, modernizării,
„Fără forme adică fără Europa (minus substanța
ei), toată România n-ar fi decât o sumă de
presimțiri de cultură”. El spunea clar că „Formele
occidentale, și nu fondul oriental, au fost salvarea
noastră”. Occidentocentrismul cioranian înseamnă
crez modernist, dar și regăsire a originilor latine cu
distanțare de bizantinism și balcanism.
Cum se vede însă, autorul acestei critici nu
vizează pariul maiorescian pe estetic. Din acest
punct de vedere, Maiorescu rămâne, probabil,
incontestabil, chiar dacă înțelesul noțiunii de
estetic cu care el opera, clasic și academist, deși nu
fără o sensibilitate la romantism (dovada: prețuirea
atât pentru Alecsandri, cât și pentru Eminescu) a
cunoscut metamorfoze spectaculoase încă din
timpul vieții lui (încă G. Panu paria pe Jules Verne,
dar Macedonski i-a oferit exemplul viu al
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parnasianismului, simbolismului și al altor
modernisme cu care nu a găsit de cuviință să
fuzioneze).
Model în privința coerenței sale în materie, el
rămâne totuși vulnerabil în fața a ceea ce avea să
urmeze: Urmuz, avangardismul, apoi efervescenta
și controversabila generație 27. La fel, stilistic,
Maiorescu întruchipează în eseistica noastră
literară opțiunea attică. Pentru toți iubitorii de
baroc, manierism, de... asianism în materie de stil,
criticul en titre de la Junimea rămâne un personaj
important dar oarecum scorțos și străin.
2. Nu prea aș crede. Critica de întâmpinare are
mai curând un rol de cartografiere, de stabilire a
unei tendințe, a liniilor mai generale ale unui profil
care s-ar putea să nu fie deloc cel definitiv. Nici
vorbă să mai poți spune cuiva: „– Știți, semnând
aceste poeme admirabile cu numele de Eliodor
Porcovan riscați să se râdă de dvs. și să vă
compromiteți creația prin inducerea în cititor a unei
stări persiflante, ludice. Mai bine ați semna
Aleodor Porceanu, sună mai robust...” etc.
În vremea democratizării și masificării creației,
după toate Cântările României și în continuarea
lor, nici cel mai timorat autor nu va accepta lecții de
la critică, suspectată prin tradiție de lipsă de
echilibru, fumuri, aroganță, superficialitate și chiar
stupiditate.
În aceste condiții, criticul trebuie să își repete
până la sațietate că el scrie nu pentru autori – nici
spre a-i umili, nici spre a-i lăuda –, ci de dragul
iluziei că vorbele lui pot însemna ceva pentru
cineva și, mai ales, pentru puținii cititori care s-ar
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puteas să îi stimeze efortul de înțelegere justă.
3. Când mă publică, întotdeauna, hahaha...
Vorbind serios, nu criticul, ci criticii – cei mari și
cei începători, cei din capitală și cei din provincii,
din exil sau de oriunde, cei pricepuți și talentați, și
cei improvizați – toți practică exercițiul critic, după
vocație, știință și după porpriile puteri. În aceste
condiții, însumând producția critică dintr-o unitate
de timp, să zicem un an, se va vedea o enormă
ebuliție critică; desigur, inegală, nu mereu
relevantă. Dar asta deja nu mai înseamnă judecată
cantitativă, ci calitativă. Iar pentru calitate, pentru a
se decela vârfurile unei producții literare, nu este
nevoie de multe condeie de autoritate. Cumva,
cumva, valoarea beletristicii tot va ieși la iveală,
intrând în circuitul de comori culturale ale națiunii
și poate chiar într-un circuit mai larg.
4. A diminuat spiritul critic după 1989? Adică a
fost critica mai inspirată, mai impetuoasă, mai
performantă în toate pe vremea cenzurii
ideologice? N-aș crede... S-a schimbat contextul și
s-au schimbat generațiile. Unii critic au murit, alții
au intrat în politică, unii s-au apucat de afaceri, alții
au continuat să citească criind într-un peisaj
publicistic în care vocile lor se pierdeau, aparent,
cu mai multă ușurință. Când de la câteva zeci de
reviste și cotidiene de partid unic se trece într-o
singură lună la peste o mie de periodice și când
multe dintre ele rezistă puțină vreme, fiind curând
înlocuite cu altele și tot așa, cum să se vadă la fel
critica? Nu cred, totuși, că am avea o critică mai
slabă, mai apătoasă, mai precară, mai anemică, mai
tuberculoasă decât înainte. Sunt destui critici care
se aplică autorilor trecuți în istoria literară,
reevaluând sau propunând diagnostice pentru întâia
oară pe seama lor. Alții și-au găsit o vocație
universitară și teoretică, elaborează studii
sofisticate. (Îi poți condamna? De la Universitate
se pensionează, măcar...) În fine, alții sunt critici de
casă, scriu la infinit numai despre cărțile unei
anume edituri, ale unor anume patroni, sau ale
grupului literar din care fac parte, nu neapărat
pentru că împărtășesc idei, ci beneficii simbolice.
5. Descoperirea vocației la tinerii candidați,
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încurajarea continuării consecvente a exersării
acestei; resuscitarea talentului în domeniu al
„timizilor” și recâștigarea – prin cele mai diverse
mijloace de „seducție” – a acestora; stimularea
„veteranilor” în a reveni la aparent modesta critică,
inclusiv la forma ei socotită (pe nedrept)
elementară: recenzia. Toate acestea se pot face
printr-o participare persuasivă a revistelor, așadar
prin politici redacționale convergente și conștiente,
printr-o retribuire mai generoasă – ce revistă este
cea care nu își întemeiază prestigiul pe capacitatea
disociativă și expresivitatea textuală a unui critic
inteligent și înzestrat?! –, prin instituirea sau
continuarea acordării de premii și de distincții
criticilor activi sau/ și „retrași” din actualitatea
literară. Orice formă de recunoaștere este
binevenită.
6. Viitorul criticii literare este mai sigur ca
oricând. Într-o epocă în care operele literare
proliferează din cele mai diverse motive – de la
înlesnirile tehnologice (programe de scris și de
editare computerizată la prețuri accesibile) la altele
(mărirea duratei vieții autorilor, îmbunătățirea
statistică a condițiilor de trai, existența unui spațiutimp al loisir-ului) – opera de ordonare și de
înțelegere, de discriminare valorică pe care o
efectuează critica literară este mai indispensabilă
ca oricând.
7. Fără spirit critic, adică fără cernerea valorilor
printr-un set de criterii specifice fiecărui domeniu
și subdomeniu, o cultură băltește în indistincție
valorică. Fiecare gen și chiar fiecare specie literară
poate fi judecată în funcție de asemenea seturi de
norme, unele fiindu-le comune mai multor specii și
genuri, altele fiindu-le specifice (nu poți judeca
poezia după criteriile prozei, nu poți confrunta
literatura dramatică cu legile validabile în
domeniul eseului ș.a.m.d.). Cine posedă seturile
necesare de norme și le aplică în mod consecvent
creației literare vii sau clasicizate (ori în curs de
clasicizare) este critic literar. Desigur, pot exista
ezitări, abateri, dar ele nu țin de antecedentele
literare ale persoanei care le face, fie că e poet,
prozator, filosof sau savant din vreun domeniu
științific bine stabilit. Un lucru este cert: în critică
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nu este permisă confuzia între codurile de referință.
Nu judeci o poezie după criteriile aplicabile
istoriografiei, nu judeci un roman după numărul de
locuri prin care i se plimbă personajele sau după
culoarea ochilor acestora etc.
Ar mai fi ceva esențial de reținut: criticul literar
nu scrie în serviciul autorului și nici măcar pentru a
întâlni expectanțele cititorului. El disociază
valoarea de non-valoare în beneficiul literaturii și
al bunei așezări a valorilor din cadrul ei.

2
Adrian JICU

CRITICA NU VA MAI FI NICIODATĂ
CE A FOST
1. Nu știu dacă problema canonului estetic se
pune în termeni de actualitate... Mai degrabă, de
utilitate. Iar din acest unghi, criteriul estetic rămâne
esențial pentru funcționarea sistemului literar. El
și-a demonstrat viabilitatea&fiabilitatea de-a
lungul vremii, dincolo de schimbările de climat
politic, social sau cultural și a rezistat, binișor,
încercărilor de ideologizare sau de confiscare.
2. Critica de întâmpinare este, cum s-ar zice,
sublimă, dar lipsește (aproape) cu desăvârșire. Cine
mai face astăzi critică de întâmpinare? Niște
nostalgici, niște naivi. Este o doză însemnată de
donquijotism în toată treaba asta, fiindcă nu poți să
nu te gândești la (i)relevanța unui asemenea gen
marginal. Am scris despre asta în prefața volumului
de cronici Baricada de hârtie (2020). Și mă bucur
că nu sunt singurul care vede lucrurile așa. Într-un
articol recent („După douăzeci de ani”), din
„Dilema veche”, Marius Chivu face și el un bilanț
al celor peste 1000 de cronici pe care le-a scris în
ultimii 20 de ani, anunțându-și intenția de a renunța
la această muncă sisifică...
Partea proastă este că dispariția aproape totală a
cronicii de întâmpinare facilitează invazia nonvalorilor, pe o piață și așa pestriță, lipsită de reguli
și de repere. Axiologice sau de altă natură. Pentru
că, dacă suntem sinceri, se pune întrebarea cine mai
stă astăzi să țină cont de verdictul criticii de
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întâmpinare? Nu-i cazul să devenim nostalgici, dar
mă gândesc la faptul că, odinioară, instituții
precum revistele școlare, cenaclurile sau poșta
redacției funcționau ca filtre, destul de eficiente, în
procesul de selecție. Critica dădea verdictul final.
Valida. Acum publică fiecare ce vrea, cum vrea, cât
vrea. Problema este însă lipsa discernământului
critic. Mania autorlâcului a revenit în forță, cu o
inventivitate demnă de cauze mai bune. Autorii își
comandă cronici prin tot felul de reviste obscure
sau, la nevoie, se laudă între ei, eludând verdictul
criticii. S-au creat astfel rețele paralele care au dus
la diluarea mesajului și la subminarea autorității
criticii. Nici nu-i greu într-o piață culturală tot mai
fărâmițată, care se mută, cu cățel cu purcel, în online. Iar aici, Domnul cu mila. Fiecare cu bula lui,
cu admiratorii lui. Reali și, mai ales, imaginari.
3. Nu, nu reușesc. Din mai multe motive.
Primul impediment este de ordin cantitativ și ține
de imensa producție de carte, care face imposibilă
acoperirea a ceea ce se publică. Un altul ține de
mefiența recenzenților/cronicarilor față de editurile
mici și față de autorii necunoscuți. Și, last, but not
least, să nu uităm că există un puternic partizanat,
o polarizare care duce la atacarea/ocultarea unor
indezirabili și la promovarea unor preferați. E o
formă păguboasă de manipulare, cauzată de
radicalizarea tensiunilor între câteva grupuri de
influență și putere, care încearcă să domine câmpul
literar. Cu orice preț, inclusiv prin sacrificarea a
ceea ce ar trebui să conteze cu adevărat: valoarea.
A vrea să controlezi tot ce mișcă-n țara asta, râul,
ramul, e o ambiție contraproductivă. Iar toate
aceste motive pe care le-am enumerat (plus, firește,
altele) duc la o diminuare a autorității criticii. Dacă
adăugăm aici interesele de tot felul ale unora dintre
comentatorii literari, lucrurile sunt și mai
complicate. Și uite așa încrederea de care se
bucurau odinioară judecățile unor Nicolae
Manolescu, Eugen Simion, Lucian Raicu,
Laurențiu Ulici și alții devine o frumoasă poveste...
4. S-a produs o schimbare (și la față, și la spate)
a câmpului intelectual, dar și a regulilor jocului. Pe
scurt, critica de întâmpinare nu mai e rentabilă. Așa
că s-a produs o reorientare a celor care scriau
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cronică literară. Nu poți trăi numai cu iluzii și cu
idealuri. Migrarea mi se pare perfect explicabilă.
Unii s-au dus în zona academică, unde și-au
construit cariere care le asigură un venit decent. Și,
de acolo, mai scriu. Cu o anume libertate, care le
prinde bine. Alții s-au orientat spre domenii cu totul
diferite, reinventându-se. Nu e o dezertare sau, cum
am mai auzit, o trădare. Ci, pur și simplu, un
rezultat al capitalismului postdecembrist. Să nu
uităm că și cartea este o marfă, că există pe o piață,
pe care o reglează alte mecanisme. Și să nu uităm
că și cronicarul literar trebuie să trăiască...
5. În contextul actual, nu prea văd soluții. S-au
produs și se produc schimbări care afectează
radical statutul criticii. Critica nu va mai fi
niciodată ce a fost. De altminteri, nici nu cred că
trebuie să mai fie. Să ne-nțelegem: nu împărtășesc
scenariile apocaliptice ale celor care cântă, de ani
buni, prohodul criticii, dar nici nu pot rezona cu
entuziasmul celor care își hrănesc narcisismul cu
surogate afirmând că nu mai e nevoie de critică, pe
principiul „Vulpea când n-ajunge la struguri spune
că sunt acri.” De asta prefer să fiu rezervat.
Nici nu mai poate fi vorba despre o intervenție
exterioară, indiferent că e a statului, a forurilor
competente sau a nu știu căror instituții. Piața de
carte se reglează de la sine și, cel mai adesea, fără
să mai țină cont de părerea criticii. Care, s-o
recunoaștem, nu mai e la curent cu producția
editorială. Poate n-ar fi rău să ne întrebăm, fiecare,
cât și ce mai știm/ citim despre literatura
contemporană. Dar nu doar despre cea din cercul
nostru (strâmt), ci despre aceea reală. Pe care o
cumpără oamenii în librării sau de pe net. Pe care o
citesc pe hârtie sau pe Kindle. Care le place
tinerilor, care le place medicilor, care le place ITiștilor sau oricărui alt public. Nu cumva s-a creat o
prăpastie între ce credem noi și ce cred ei? N-ar fi
rău nici să stăm de vorbă cu ceilalți ca să ne facem
o idee despre ce îi interesează pe ei. Ca nu cumva
să ne izolăm și să ne îmbolnăvim de un soi de
autism care să ne dea iluzia că doar ce credem noi
contează. Autosuficiența nu ne face bine.

spune decât un truism: nimic nu va mai fi cum a
fost. Cât privește critica, ea are viitor, dar un viitor
diferit de ceea ce știam noi. O vreme (se) va merge
din inerție. Dar pe termen mediu și lung, critica se
va metamorfoza. E condamnată să țină pasul cu
prefacerile lumii în care trăim. Sunt, deja, semne
încurajatoare. Să ne gândim la echipele de
cercetare care s-au orientat către alte abordări ale
literaturii. Sunt în derulare câteva proiecte
îndrăznețe, cu impact dincolo de granițele unui
județ sau ale unei reviste, proiecte pe care le
derulează echipe din diverse centre universitare sau
de cercetare. Cel mai recent exemplu în acest sens
este proiectul „A Transnational History of
Romanian Literature”, câștigat de Andrei Terian,
de la Universitatea „Lucian Blaga”, care, din câte
înțeleg, a primit o finanțare de 1.450.000 €, pe cinci
ani de zile. Nu e primul și nici ultimul, dar e dovada
că se poate face critică altfel. Așa că nu e cazul să
disperăm.
7. Nu, critica literară nu este apanajul criticilor.
Nu cred într-o asemenea delimitare formală. Asta o
știm încă din a doua jumătate a veacului al XIXlea, când încercarea lui Maiorescu de a-i lua
apărarea lui Alecsandri, prin studiul Poeți și critici,
n-a făcut decât să netezească drumul unei critici
moderne, deschisă unor sugestii din alte domenii,
pe modelul celei europene. Ea a arătat, totodată,
limitele unei paradigme critice care trasa granițe
nejustificate între poezie și critică... De altfel,
istoria literaturii române a infirmat opinia
teoreticianului junimist, întrucât poeți ca Al.
Macedonski, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ileana
Mălăncioiu, Radu Vancu sau Claudiu Komartin au
demonstrat apetit teoretic și chiar spirit critic. Nu
văd, așadar, de ce un poet nu ar putea avea spirit
(auto)critic sau de ce un critic nu ar putea scrie
versuri sau proză...
Și mai cred un lucru. Că este nevoie de critică
literară. Într-un interviu mai vechi, Ion Mureșan
spunea că un organism bolnav secretă anticorpi, iar
o societate bolnavă secretă poeți. Eu l-aș parafraza
și aș spune că secretă și critici.

6. Greu, foarte greu de spus, mai ales dacă nu ai
înzestrarea Mamei Omida. De aceea, eu nu pot
ANCHETA REVISTEI:
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„AM SCRIS DINTR-UN PREAPLIN
SUFLETESC PE CARE MI-A FOST
DRAG SĂ-L DĂRUIESC ȘI ALTORA”
Dialog cu scriitoarea MONICA PILLAT
Marius CHELARU: Anul acesta vorbim
despre centenarul Dinu (19.11.1921) și Cornelia
(22 martie 1921) Pillat. Am ținut să dedicăm în
acest număr al „Convorbirilor” mai multe pagini
lui Ion, Dinu, Cornelia și, desigur, Monicăi Pillat.
Și pentru că fără dragoste e greu să ne imaginăm
Creația chiar, lumea, viețile noastre... să începem
cu Biruința unei iubiri.
Monica PILLAT: Titlul pe care l-am ales
pentru volumul de corespondență al părinților mei
reflectă nu doar dăinuirea legăturii lor sufletești în
vremuri de mare restriște și de grele încercări ci și
biruința iubirii lor asupra morții. După ce Dinu
Pillat s-a stins din viață la 54 de ani, la aceeași
vârstă cu tatăl lui, poetul Ion Pillat, Cornelia, soția
sa, a lucrat retrospectiv asupra sentimentelor care
le-au unit viețile, decantându-le și adâncindu-le,
până când le-a dat strălucirea unor nestemate
(Eterna întoarcere. Ed. DU Style 1996 și Ofrande,
Ed. Universalia 2002). Pe de altă parte, cititorii
acestei cărți mi-au mărturisit în timp că au
descoperit în paginile volumului un model de
iubire care le-a schimbat în mod benefic percepția.
Tatăl meu venea dintr-o familie veche, cu tradiție,
părinții mamei aveau o origine modestă, dar erau
însetați de cultură și frumos. Dinu și Cornelia
(Neli) s-au cunoscut pe băncile Facultății de
Litere, fiind studenți în același an. Liberalul Ion
Pillat s-a întâlnit cu social-democratul Gheorghe
Ene-Filipescu în Parlament: primul încerca să ducă
mai departe dezideratele politice ale Brătienilor,
celălalt, ajuns prin merite speciale, dintr-un umil
cizmar în patron de magazin cu pantofi de lux,
prezentați la expozițiile internaționale de la
Barcelona, Viena și Paris, lupta pentru drepturile
muncitorilor meșteșugari. Și unul și celălalt erau
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încredințați că omul nu poate progresa ca ființă
morală și socială decât prin educație și cultură.
Mama mărturisea că atunci când l-a întâlnit pe tata
(aveau amândoi 21 de ani) era cu 100 de ani mai
tânără decât el, ca fel de a fi. Prospețimea și
vitalitatea ei l-au atras pe singuraticul Dinu Pillat,
venit pe lume și crescut într-un mediu rafinat, de o
crepusculară frumusețe. În anii care au urmat
căsătoriei, firile lor atât de diferite s-au armonizat
treptat, iar încercările prin care le-a fost dat să
treacă le-a întărit iubirea. Avuseseră de la început
convingerea că fuseseră predestinați unul altuia.
M.C.: Una dintre cele mai puternice imagini
pe care le am de când eram mic, și care m-a însoțit
în fiecare zi a vieții, este aceea a unei icoane din
casa mamaiei mele, în fața căreia vorbeam, ca și
dumneavoastră în copilărie, cu îngerul meu. Dinu
Pillat, aidoma altor intelectuali ai țării, a fost
victima regimului comunist. Întemnițat, bătut,
torturat, a supraviețuit și prin puterea credinței.
Povesteați într-o convorbire cum l-a văzut pe Iisus
răstignit pe cruce, și asta l-a întărit și mai mult. Și
cu gândul la asta, să continuăm cu alte cărți, de la
una care fost și ea „închisă”, ca și autorul ei,
Așteptând ceasul de apoi.
M.P.: Aveam vreo șapte ani când tata ne-a citit
mamei și mie un fragment din cartea pe care o
începuse încă din 1943. Era vorba acolo de o fetiță
căreia i se spune că părintele ei bolnav fusese luat
pe aripi de gâștele sălbatice în zborul lor de toamnă
spre miazănoapte. Adesea, în timpul zilei, îl
surprindeam pe tata străbătând cu pași neliniștiți
odaia și așezându-se în răstimpuri la birou ca să
scrie. Uneori îl auzeam repetând în șoaptă:
„soarta”, „soarta”. Într-adevăr, ce soartă teribilă au
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avut autorul și romanul lui, intitulat profetic
Așteptând ceasul de apoi! Cartea a devenit corp
delict în Procesul Noica-Pillat intentat de
comuniști intelectualilor indezirabili, iar
romancierul a fost asimilat personajelor sale și
condamnat la 25 de ani pentru „înaltă trădare”.
Mama însă era încredințată că dacă acea carte ar fi
publicată într-o zi, ea ar constitui chiar proba
nevinovăției tatălui meu. Dacă Dinu Pillat s-a
putut întoarce din detenție după cinci ani și
jumătate, grație amnistiei politice din 1964,
romanul incriminat a fost descoperit în arhivele
CNSAS după 50 de ani de la Proces. Am avut
numai eu privilegiul să fiu martora acestui miracol,
deoarece în 2010 tata murise de 35 de ani, iar
mama, de 5 ani. Eu am trăit să văd ceasul de apoi
al romanului publicat la Editura Humanitas în acel
an.
Am avut norocul să mă nasc într-o familie
înzestrată cu har
M.C.: Tatălui dumneavoastră i s-a spus în
închisoare că dumneavoastră și Cornelia Pillat au
murit din cauza lui... E greu să îți imaginezi ce a
fost în sufletul lui atunci. Dar și acasă era
suferință, prietenii tatălui dvs., cei care nu
fuseseră închiși, vă părăsiseră, până și
cunoștințele, spuneați undeva, treceau pe celălalt
trotuar când vă vedeau. Să purcedem așadar spre
Eterna întoarcere, a Corneliei Pillat (care spune
„Suferința e doar o treaptă”), pășind către...
Drumul spre Emaus.
M.P.: Scriindu-și amintirile, Cornelia Pillat a
înțeles rostul suferințelor prin care a trecut alături
de tata și apoi, vreme de treizeci de ani, singură.
Firea ei pătimașă și impulsivă s-a catifelat,
asemenea pietrelor netezite de valurile mării. Și-a
dat seama că durerea e și spargere de orizonturi,
îngăduind minții să perceapă totul mai profund și
mai larg. Depănându-și trecutul ea s-a lucrat pe
sine și la urmă a reușit să-și transforme trăirile întro comoară pe care a dăruit-o cititorilor. A mai scris
și pentru a nu fi uitați oamenii pe care i-a iubit
nespus: părinți, rude, prieteni, oferindu-le și altora
bucuria cunoașterii lor. A început să scrie copleșită
de umbre și de întristare, însă la sfârșit a ieșit la
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lumină, pentru că a urcat treaptă cu treaptă
suferința. Mai înainte, Dinu Pillat spusese că dacă
ar fi să ia viața de la capăt, multe ar schimba, dar
la experiența anilor de închisoare nu ar putea
renunța, deoarece prin ea s-a apropiat de
Dumnezeu. Și el suise pe scara suferinței, dar altfel
decât noi.
Eu am început Drumul spre Emaus cu gândul
pelerinului care străbate lumea în căutarea sensului
divin și treptat am descoperit că amintirile, departe
de a induce nostalgia, sunt temelia unei vieți
durabile dar și aripile pe care le poți întinde ca să
te înalți. Am avut norocul să mă nasc într-o familie
înzestrată cu har și am fost atât de iubită de ai
mei… Iubirea e o forță care m-a ținut trează și ma ajutat să nu mă rătăcesc.
M.C.: Înainte de a ne întoarce în timp la Ion
Pillat, amintindu-ne de familia înrudită a
Brătienilor (prin mama lui Ion Pillat, care l-a
evocat ades pe bunicul său, Ion C. Brătianu), să ne
oprim la o altă carte, Ioana Celibidache, o mătușă
de poveste, în care scrieți despre cea care v-a
numit „gladiatorul” ei iubit.
M.P.: Ioana, născută Procopie-Dumitrescu, era
nepoata bunicii mele paterne, fiind fiica fratelui ei,
Florian. Și întâlnirea mea cu ea s-a petrecut sub
semnul miracolului. Scrisesem împreună cu poeta
și editoarea Doina Uricariu o carte-album Maria
Pillat-Brateș. Pictură și reverie, apărută la Editura
Universalia în 2006. Printr-un prieten comun, Ion
Filotti, stabilit demult la Paris, albumul a ajuns de
la el la Ioana care a vrut să știe cine sunt. După
câțiva ani de căutări, în 2009, o pictoriță româncă,
solicitată de Ioana să mă contacteze, m-a sunat și
mi-a dat numărul de telefon al celebrei mătuși. Pe
Sergiu Celibidache îl urmărisem fascinată la
concertele pe care le-a dirijat la București în anii
70, iar pe Ioana o văzusem mai târziu într-o
emisiune cu Iosif Sava la televizor. Atunci însă, în
toamna anului 2009, timpul s-a precipitat amețitor,
pentru că Ioana m-a chemat „urgent” să vin s-o văd
la Paris, presimțindu-și sfârșitul aproape. Ceea ce
s-a petrecut în apartamentul-muzeu în care m-a
primit e dincolo de cuvinte. Deși nu ne cunoșteam,
am intrat instantaneu pe aceeași lungime de undă
și, în serile acelei săptămâni de vis, ea mi-a
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povestit cu înflăcărare și cu un farmec de nedescris
crâmpeie din viața ei alături de faimosul dirijor.
Mi-am spus că nu pot păstra doar pentru mine
acele minunății și i-am propus la plecare să facem
împreună o carte despre ea. A crezut că o spun în
joacă, dar nu a fost așa. Era singura noastră șansă
de a fi împreună mai mult timp. Scrisul ne-a legat
pe amândouă într-o fugă la capătul căreia am
prins-o. Dar și ea s-a lăsat prinsă. M-a numit
„gladiatorul ei iubit”, pentru că i-am câștigat
afecțiunea, luptându-mă să scot la lumină comoara
ființei ei extraordinare.
M.C.: Tot în acest an se împlinesc 130 de ani
de la nașterea bunicului dumneavoastră, Ion Pillat
(31 martie 1891), pe care l-am socotit mereu un
personaj aparte, cu o cultură remarcabilă. Tatăl
dumneavoastră spunea că „pentru Ion Pillat
biblioteca reprezenta totul”, și că „în materie de
poezie, nu lipsește nimic de seamă din literatura
franceză, germană, engleză, americană, spaniolă
și chiar italiană, ca să nu mai amintim de aceea
română, prezentă până la cei mai obscuri
versificatori contemporani”1. Și poezia lui a fost,
după 1945, „proscrisă” de regimul comunist. A
avut un orizont de cuprindere culturală atât de
vast, dar spune: „...satul doare-n mine ca-ntr-un
puf”, în poemul Tăcere, din volumul cu care ne
continuăm călătorie, Satul meu, București,
publicat în 1925.
M.P.: Deși poezia lui Ion Pillat a intrat de la
început pe lista neagră a regimului comunist,
bunica mea, pictorița Maria Pillat-Brateș, a
început, la un an de la moartea lui, survenită pe 17
aprilie 1945, să lucreze la proiectul operelor sale
complete, conform testamentului literar lăsat de
poet. A reușit, abia la începutul anului 1964, grație
ajutorului lui Aurel Rău, îngrijitorul ediției, să
vadă publicat primul volum de poeme și traduceri.
După întoarcerea din detenție, Dinu Pillat a făcut o
antologie în două volume din lirica tatălui său,
apărută în colecția Biblioteca pentru toți în 1967.
Tot în acea perioadă tânărul Virgil Nemoianu a
editat Portrete lirice, readucând în prim plan
eseurile poetului. Acest început de reabilitare a lui
Ion Pillat a încurajat nu numai publicarea altor
antologii, ci și apariția în timp a unor studii
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aprofundate despre opera sa, Cristian Livescu și
Alexandru Cistelecan fiind printre primii care șiau ales-o ca subiect pentru tezele lor de doctorat.
Proiectul ducerii la îndeplinire a testamentului
literar al poetului, continuat de Dinu Pillat până în
ultimul moment, a fost întrerupt de moartea lui pe
5 decembrie 1975, pentru a fi reluat cu zece ani
mai târziu de soția sa. În decursul a douăzeci de ani
de lucru continuu, Cornelia Pillat a reușit
performanța publicării a trei ediții: Ion Pillat,
Opere. Ediție îngrijită, tabel crono1ogic,
bibliografie, note, variante și comentarii, tabele
sinoptice, referințe critice, prezentare de Cornelia
Pillat, 6 vol., Ed. Eminescu, București, 1983-1994;
Ion Pillat, Opere. Scrisori (1898-1944), ediție
îngrijită, tabel cronologic, note, tabele sinoptice,
bibliografie. „Din laboratorul creației”, variante și
comentarii, referințe critice de Cornelia Pillat, Ed.
DU Style, București, 1998, pentru care a obținut
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru
îngrijire de ediții, 1998; Ion Pillat. Opere, ediție
îngrijită de Cornelia Pillat, 6 vol., Ed. DU Style,
București, 2000-2004. A dus astfel la bun sfârșit
proiectul început de soacra sa, Maria Pillat și
continuat de Dinu Pillat până în 1974. V-am dat
aceste detalii ca să vedeți cum a biruit iubirea în
familia noastră.
Mi-a fost mai drag să îngrijesc operele alor
mei decât să mă ocup de propriile scrieri
M.C.: „Când îmi lipsesc obrazul de biroul/ La
care, de demult, scria bunicul,/ Îmi pare că-s la
borul unei nave/ Care străbate apele memoriei”,
scrie într-un poem al dvs., Biroul2. Iar eu, de câte
ori ajung la Balcic, deși nu pot să simt, ca
dumneavoastră, „umbra bunicilor”3, mă gândesc
și la Ion Pillat, dar și la Poeme într-un vers, care
m-au interesat din mai multe motive, inspirândumă să scriu o carte4. Odată pentru elementul de
noutate, al doilea întrebându-mă de ce atitudinea,
să zicem inițială, a lui Călinescu față de această
creație, și apoi și prin ecourile diverse pe care lea avut peste timp.
M.P.: Inapetența lui George Călinescu pentru
poezia și eseistica lui Ion Pillat are, în opinia mea,
o dublă motivație. Prima ar proveni dintr-un
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complex de inferioritate al celebrului critic și
romancier față de statutul social al poetului,
descendent pe linie maternă din ilustra familie a lui
I.C. Brătianu. Multe din observațiile lui Călinescu
formulate în Istoria literaturii, se referă în acest
sens la faptul că Ion Pillat privește natura cu ochii
proprietarului, că percepția sa este livresc-rafinată
de ambianța luxului în care trăiește, etc. A doua
motivație, mai adâncă, ar ține de o
incompatibilitate de temperament și de viziune
asupra lumii. George Călinescu, rebel, neguros,
teribilist și imprevizibil în gândire, nu putea vedea
în echilibru, armonie și stăpânirea de sine idealuri
de atins așa cum îi apăruseră lui Ion Pillat. Ceea ce
pare totuși straniu este că nu a fost deloc receptiv
la Poemele într-un vers care constituiau o noutate
în literatura noastră din acele timpuri.
Pe de altă parte, Dinu Pillat care, în anii 40, era
studentul lui George Călinescu și-a găsit în acesta
mentorul. Mai apropiat ca fel de a fi de profesor
decât de tatăl său, Dinu Pillat s-a considerat
totdeauna fiul spiritual al marelui critic. Afecțiunea
pe care i-a purtat-o, deopotrivă, l-a determinat pe
George Călinescu să îl ia ca asistent la catedra de
la Facultatea de Litere, iar mai târziu să îl angajeze
la Institutul de istorie literară și folclor pe care îl
conducea pe la mijlocul anilor 50. Din oportunism
dar și din teama de a nu-și pierde el însuși poziția
privilegiată acordată de regimul comunist,
Călinescu „s-a lepădat” public de Dinu Pillat, cu
câteva zile înainte de arestarea acestuia, în 1959,
dar l-a reprimit fără șovăire la Institut, după
detenție, salvându-l profesional și uman, încă
odată. Iar apoi, să nu uităm că portretul de neuitat
pe care Dinu Pillat i l-a făcut tatălui său i-a fost
impus de mentor, ca subiect al tezei de doctorat.
Când eu însămi am fost solicitată de Editura
Minerva să scriu despre tata un studiu introductiv
la cartea Tinerețe ciudată, reeditată împreună cu
Jurnalul unui adolescent în 1984, am simțit nevoia
să iau o distanță și să găsesc un punct de sprijin pe
care l-am aflat în Ion Pillat. Lirica bunicului poet
mi se părea, la acea vreme, un țărm ferm de la care
puteam contempla nisipurile mișcătoare ale firii și
scrierilor lui Dinu Pillat. Această iluzie m-a ajutat
să pătrund în umbrele și în neliniștile adânci ale
tânărului rebel care își proiectase marasmele în
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personajele debusolate ale romanelor sale. Dar
când, în anii 80, la rugămintea mamei să fac o
introducere la volumul al II-lea al Operelor lui Ion
Pillat, m-am apropiat mai mult de poezia sa, am
descoperit cu stupoare că limanul de care aș fi vrut
să mă țin în continuare era un țărm pierdut. Dând
la o parte vălurile: muzica versurilor, perfecta lor
cadență, frumusețea imaginilor, rimele catifelate,
m-am pomenit într-un abis al tristeților fără leac, al
sfâșierilor și deznădejdii. Uluită de ceea ce mi se
arăta la lectură, m-am simțit trădată. Trăiam un
naufragiu și ca să nu mă rătăcesc de tot, paradoxal,
m-am agățat de sufletul tatei, de tăria credinței la
care ajunsese după atâtea cataclisme. Iar el m-a
ajutat, oferindu-mi reazemul de la care să pot
explora deșiranta poezie a bunicului meu. Mă
gândesc acum, după atâția ani de atunci, că tatăl și
fiul trebuie înțeleși unul prin celălalt și că doar
împreună scrierile lor, atât de diferite, își pot afla
adevăratul sens și împăcarea.
M.C.: „Am început să scriu în absența tatei
(...), atunci am început să scriu poezii, pentru că
mi s-a părut că scriind puteam vorbi cu el.” Și:
„Poezia a fost calea mea de ajungere până la el”.
Pe de altă parte, în „cortegiile de gânduri”5, se
naște o călători aparte, în versuri despre Domnul,
despre amintiri diverse, despre... „ținuturi
evanescente”6...
M.P.: Într-adevăr pentru mine scrisul are
întreita calitate de a face prezent absentul, palpabil
– nevăzutul și uneori de a sfinți mersul gândurilor
pe hârtie. Chiar în momentele de cumpănă, am
scris dintr-un prea-plin sufletesc pe care mi-a fost
drag să-l dăruiesc și altora.
M.C.: „Suntem, cu toții purtătorii/ Unor
fragmente din mesajul/ Care ne vine din înalt”,
scriați în poemul Purtătorii. Și, mai direct: „ Cu
timpul, scriind, am înțeles că dincolo de cei pe
care îi iubim e de fapt Dumnezeu. Că ei sunt doar
niște călăuze prin care ajungem la El. Și acum,
când scriu, scriu tot ca să fiu cu ei, dar știu că sunt
doar niște văluri care ascund ceva, că în spatele
lor e divinitatea”. E ca și cum ar fi o „poveste” al
cărei fir se țese din operele/ picturile lui Ion și
Maria (parcă se vede „umbra bunicii desenând/
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La șevaletul fumuriu”7), Dinu și Cornelia (și,
citind paginile, auzim „cadența pașilor ei prin
începere”8), și, acum, Monica Pillat...
M.P.: Așa e. Mă simt mai curând mesageră a
celor pe care îi port în suflet. Când compun, mă
gândesc că ei scriu cu mâna mea mai departe
pentru cei de azi. E tot un reflex al iubirii dorința
mea ca ei să nu fie uitați. Atunci când creez aprind
o lumânare din cuvinte în amintirea lor. Prin
chipurile celor dragi am deslușit totdeauna
emanația divinului. Și iubirea este o scară pe care
urci, ca să simți tot mai larg și fără margini
minunea vieții.
M.C.: În afară de opera dumneavoastră, ați
dedicat mult timp editării operelor tatălui dvs.
Cum vedeți dumneavoastră că sunt acum în ochii
cititorilor, criticilor, inclusiv ai celor care scriu
„istorii literare”, Ion și Dinu Pillat?
M.P.: Am avut privilegiul să îngrijesc opera
tatălui meu în 6 volume, apărute între 2010-2015,
trei volume de corespondență a familiei Pillat
(Biruința unei iubiri 2008, Sufletul nu cunoaște
distanțele 2009, Minunea timpului trăit, 2010), o
reeditare a ciclului lui Ion Pillat, Povestea Maicii
Domnului, cu ilustrații inedite de Maria PillatBrateș, în 2014, la Editura Humanitas, și antologia
de poeme Vinul de-altădată la Baroque Books &
Arts, în 2018. Cititorii cărților tatălui meu mi-au
mărturisit că pentru ei Dinu Pillat a devenit un
model de umanitate în care își găsesc sprijinul
moral. Criticii s-au arătat la fel de entuziaști și mam bucurat să văd cum după opera lui se șterge
praful uitării. Ion Pillat fusese deja recunoscut și
apreciat încă din timpul vieții lui și apoi mai târziu,
dar fiul nu a avut parte de o asemenea admirație,
decât postum.
M.C.: Sunteți, cum spune titlul unei cărți a
dumneavoastră, un „croitor de cărți”9. Să
încheiem, așadar, mulțumindu-vă pentru că ați
acceptat să avem această convorbire pentru
cititorii revistei noastre, în care, de altfel, nu
sunteți prima din familia care semnați, cu
proiectele dvs. în ale scrisului. Căci, nu-i așa,
„scrisul e cochilia/ În care sună timpul”10.
M.P.: Mi-a fost mai drag să îngrijesc operele

alor mei decât să mă ocup de propriile scrieri. În
această privință, trebuie să vă mărturisesc bucuria
prilejuită de apariția în martie, anul acesta, la
Editura Corint, a cărții Piei Alimăneștianu, fiica
cea mică a lui I.C. Brătianu, carte intitulată Prin
cetatea lui Bucur. Trecutul viu, pe care am îngrijito și căreia i-am făcut și un studiu introductiv. Sper
ca la anul să poată fi reeditat un al doilea volum
cuprinzând prozele Dobrogea și Plaiuri oltenești.
Dacă Sabina Cantacuzino a fost istoricul familiei,
cu siguranță Pia Alimăneștianu, prin talentul ei de
povestitoare și prin pitorescul stilului, s-a impus ca
scriitoare, ducând mai departe faima Brătienilor.
Apoi mai am un proiect în lucru: un volum de
amintiri în care, pe lângă evocările ce țin de
familia Pillat, am pornit pe urmele lui Gheorghe
Ene-Filipescu, bunicul meu matern, ucis în
închisoarea de la Târgu-Ocna în 1952. Sper să mai
am timpul să duc cartea la bun sfârșit.
Interviu și note: Marius CHELARU

Note:
1. „Contribuțiuni la biografia lui Ion Pillat”, în volumul
Spectacolul rezonanței, Ed. Humanitas, București, 2012, p.
47.
2. Este titlul cu care apare în volumul Întredeschideri,
antologie lirică 1970-2010, Baroque Books & Arts,
București, 2019; în Duel în alb, poezii 2005-2015, Editura
Humanitas, București, 2016, are titlul Călătorie.
3. Citat din poemul La Balcic.
4. Ion Pillat şi poemul într-un vers. Receptări de ieri şi
de azi şi din perspectiva creatorilor de lirică niponă,
Editura Fundaţiei Culturale Poezia, Iaşi, 2011.
5. Din poemul Candelabre difuze.
6. Citat din Când scriu: „De câte ori încep să scriu/
Sălbăticiuni nebănuite/ Tresar din fundurile minții/ Să-mi
ceară nume și contur/ (...)// Lăsând în urma mireasma/ Unui
ținut evanescent”.
7. Citat din poemul În arcă.
8. Idem.
9. Monica Pillat, Croitorul de cărți, Baroque Books &
Arts, București, 2019.
10. Citat din poemul O plajă de volume.
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DINASTIA PILLAT (I)

DINASTIA PILLAT
Virgil NEMOIANU
În cultura română sunt destule exemple de
continuități literare, intelectuale, culturale – eu unul
consider acesta un fapt pozitiv, de mîndrie chiar. Mă
gîndesc la familiile Văcărescu, Giurescu și destule
altele. Una dintre cele mai de frunte și mai admirabile
de acest fel este familia Pillat, devenită un fel de
ramură a dinastiei Brătianu.
Ion Pillat (1891-1945) este incontestabil unul din
cei mai de frunte poeți ai limbii române. Ma refer,
sigur, la opera sa poetică în sine, dar simultan la
opera sa de critic literar și la enorma sa erudiție.
Decedat tînăr încă, într-un fel spre fericirea sa, căci a
evitat astfel cruzimile și suferințele care s-au
dezlănțuit asupra patriei pe care o reprezenta atît de
glorios, el combina remarcabil tradiționalismul și
modernismul.
Fiul său, Dinu Pillat (1921-1975) s-a dovedit
intelectualmente strălucit, a fost instruit și lăudat de
dascăli de vîrf, nu în ultimul rînd George Călinescu.
A scris proză (roman) și critică literară. E interesant
că, descins dintr-un mediu pur liberal a zig-zagat
totuși oarecum. Astfel soția sa a fost fiica unui lider
social-democrat (în plus parțial infirmă), iar romanul
său cel mai important apărut unora oarecum ambiguu
față de extrema dreaptă, pe care Dinu Pillat n-avea
(din motive de vîrstă) cum s-o cunoască prea bine.
Poate că ocazia cea mai semnificativă a fost
atașamentul său adînc și pasionat pentru religie.
Totodată însă Dinu Pillat s-a pomenit și urmărit
cu furie și neînduplecare de autoritățile bolșevice din
anii ‘50 și chiar ‘60. O mînie obstinată destul de greu
de înțeles, dat fiind că era îndreptată împotriva unui
om blînd, eminamente civilizat.
De fapt însă întreaga viață a lui Dinu Pillat a fost
un chin, o tragedie. Exclus din Institutul Călinescu,
omul a muncit în posturi mărunte, umilitoare, s-a
văzut nevoit să vîndă din superba bibliotecă a tatălui
său pentru a asigura supraviețuirea familiei. Evident
nici fuga surorii sale Pia (împreună cu Mihai
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Fărcășanu, soțul ei) peste hotare nu l-a avantajat.
Absurdul proces montat contra unor intelectuali de
vîrf (Noica, Toto Enescu, Paleologu, și încă mulți
alții) l-a azvîrlit în temniță și în tortură. Nu a suferit
25 de ani, cum fusese osîndit, ci „numai” vreo 6.
Eliberat din închisoare a fost o vreme dezorientat:
vroia să devină grădinar, eventual să se călugărească.
A izbutit totuși să-și reia activitățile de critic literar, a
fost cu întreruperi, cercetător la Institutul Călinescu,
a publicat istorie literară, a murit prematur.
În tinerețe, Dinu Pillat a scris și cîteva romane.
Unul din acestea a avut un destin oarecum
„senzațional”. Este vorba de Așteptînd ceasul de apoi
care la arestarea lui Dinu Pillat din 1959 a dispărut.
El a fost regăsit în 2010 în arhivele Securității.
Romanul fusese acuzat că ar fi pro-legionar, o
aberație, autorul său fiind esențialmente aparținător
liberalismului românesc.
Dinu Pillat era prin excelență blînd, manierat, un
om fin și politicos. Nu prea înalt, destul de oacheș,
Dinu Pillat era ospitalier și prietenos, omenos. Am
avut privilegiul de a-l cunoaște personal, și anume în
casa „veche”, modestă, din cartierul Antim, cu
acoperiș jos și o mică gradină încîntătoare. Am fost
invitat de mai multe ori, mi-amintesc că erau acolo și
Negoițescu, Paleologu, Crohmălniceanu. Cred că
invitația se datora și faptului că unica fiică a familiei,
Monica Pillat, mi-era studentă la engleză și eram (și
am rămas) apropiați. Monica a fost o foarte bună
studentă, și o poetă de prim rang (de altfel și autoarea
unor proze încîntătoare). Cu toate acestea eu cred că
opera ei cea mai de seamă este suita de texte editate
îndată după pensionarea timpurie, cum ar fi scrisorile
dintre părinții ei, pregătirea unei expoziții a picturilor
bunicii sale și altele. Mi se pare că în felul acesta
„dinastia” culturală a fost continuată și încununată.
Ei rămîn o podoabă a istoriei române și eu mă
mîndresc cu faptul de a-I fi cunoscut îndeaproape.
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ION PILLAT ÎNTR-O
COMPARAŢIE PRIN ANALOGIE
Ion PAPUC
Poezia lui Ion Pillat reprezintă una dintre marile
intersecții ale literaturii române. Prin ea am fost
contemporani cu tot ceea ce se întâmpla important
în lirica lumii. Pe lângă aceasta, autorul ei a cercetat
cu devotament și lirica precursorilor săi, i-a
cunoscut cu generozitate pe poeții care i-au fost
contemporani, a înțeles în profunzime enigmele
artei lirice. Spirit vast, temeinic ca niciun altul în
ceea ce privește formația intelectuală, constructor al
unui edificiu liric fără egal ca dimensiune, șapte
volume în marea ediție a Corneliei Pillat, 19831998. În imensitatea operei sale câteva puncte pot fi
identificate ca definitorii.
Întâia temă și definitivă a acestui poet este
autohtonia, așa cum ne dezvăluie de la început o
poezie purtând titlul Casa amintirii (I, 21). Și totuși
primele poezii, Prima verba, în mod semnificativ
poartă același titlu În catedrală (I, 2 și 3), evocând
două edificii de legendă, cu același nume: Notre
Dame, prima din Chârtres, cealaltă din Paris. Astfel
că în concordanță cu tema anunțată, a autohtoniei, se
adaugă și aceasta a credinții în Dumnezeu. Punerea
celor două în relație se face prin miracolul de care
este capabil harul poetului, înscrierea într-o serie de
simboluri lirice, așezarea în paralel a unor realități
discordante și tocmai din contrastul lor se naște
flacăra lirică. Pentru a da un exemplu, mă opresc o
clipă la sonetul Furnica (I, 266), în care poetul
stăruie în a desena imaginea realistă a unui plugar.
Și îndată apoi vine observația autorului despre acel
țăran: „Dar n-a văzut alături, tovarășă mai mică,/ Peo iarbă, cum își duce necazul o furnică,/ Precum nici
ea într-însul n-a bănuit un zeu”. Avem în aceasta o
simplă comparație a cărei forță lirică ni se dezvăluie
abia când în finalul sonetului este introdus și cel deal treilea termen: „Și-acum când noaptea șterge
furnică, om și zare,/ Nici unul nu presimte în cer pe
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Dumnezeu/ Ce ară, orb ca dânșii, întinsa înstelare”.
Trecerea de la lumea de lut la aceea a veșniciei, care
se întâmplă atât de ades și cu atâta măiestrie la
poetul român, își are nu neapărat precedența cât
îndeosebi patentul absolut la un autor de mare
referință: Rainer Maria Rilke. Iată din opera aceluia
poemul Liebeslied, unde dăm peste această atât de
poetică nedumerire. Cei doi actanți ai iubirii,
presupușii îndrăgostiți, produc un singur sunet al
aceluiași cântec, ca două strune perfect acordate ale
aceluiași instrument. Și totul se încheie cu
întrebarea: Cine e interpretul care, avându-ne în
mâna lui, mânuiește atât de divin vioara iubirii:
„...welcher Spieler hat uns in der Hand?” (Neue
Gedichte, p. 3). Dar încă și mai apropiată de modul
în care procedează Ion Pillat este succesiva
enumerare, din ce în ce mai spre înalt, până la a-l
cuprinde și pe Dumnezeu, în poezia Herbst (Das
Buch der Bilder, p. 45). Se pornește de la o
observație relativ prozaică despre cum cad toamna
frunzele și brusc se extinde rază comparației pentru
că ele cad de parcă s-ar scutura îndepărtate grădini
cerești. Apoi se adaugă presupunerea că prin nopți
cade dintre stelele însingurate și pământul greu. Dar
nu doar atât ci toate cad, inclusiv mâna care scrie
acestea. Iar în final presupunerea cum că totuși este
Unul care cu o blândețe nesfârșită ține în mâna sa
această cădere generală: „Und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen/ unendlich sanft in seinen
Händen hält”. În mare, aceasta este și tehnica
poetului român și desigur nu numai a lui ci și a
multor altora, a împerechea veșnicia cu tot ce pare a
fi doar efemer. Știam de relația dintre cei doi, ba
chiar îmi amintesc că în tinerețea mea circula printre
literații de la noi o legendă conform căreia poetul
nostru ar fi mijlocit între Rainer Maria Rilke și
francezul Paul Valéry în sensul că aceștia se
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angajau, prin intermediul românului care le era
prieten, să își traducă unul celuilalt poeziile. Se pare
că doar Rilke s-a ținut de promisiune. Prin ani am
căutat mereu vreo confirmare a acelei presupuneri
dar nu am găsit. Nici măcar în opul lui Maurice
Betz: Rilke vivant, Souvenirs, lettres, entretiens,
Paris, Editions Emile-Paul frères, 1936. Nimic aici
despre relația lui Ion Pillat cu poetul de limbă
germană, ci abia două consemnări ale legăturii
liricului de limbă germană cu două aristocrate de
origine română princesse Bibesco și comtesse de
Noailles. În compensație aflu totuși în volumul VII,
a marii ediții (p. 476 și urm.) o foarte călduroasă și
atât de curtenitoare scrisoare a lui Rilke către poetul
nostru. Deci o legătură, și lumească nu doar ideală,
a existat cu siguranță între cei doi.
Cât despre geniul liric al poetului nostru el se
revelează abia cu volumul al doilea al ediției de
referință când cele două coordonate ale poeziei sale,
autohtonitatea și prezența divinului se regăsesc
împletite în texte de inegalabilă frumusețe. Găsim în
ele cuprinderea elementelor lirice în serii paralele,
ca și cum toate își au în lume un ecou, o
repetitivitate: „Ca ieri sosi bunica... și vii acuma tu!/
Pe urmele berlinei trăsura ta stătu”. Sunt două
întâmplări a căror paralelism marchează tragica
temporalitate, iar punerea lor în comparare
dezvăluie intersecția cu veșnicia: „Și cum ședeam...
departe, un clopot a sunat/ – Același clopot poate –
în turnul vechi din sat...// De nuntă sau de moarte, în
turnul vechi din sat” (II, p. 50-51). Dar mai apoi în
mulțimea comparațiilor, al doilea element, veșnicia,
își primește îndreptățitul nume: Dumnezeu. Așa se
întâmplă exemplar în succintul portret al unui oier:
Ilie Baciu: „Proptit în bâtă stă cu trei picioare,/ În
sarica lățoasă cât un urs –/ Aicea de când țara e sub
soare,/ În juru-i oi și veacuri i s-au scurs.// Și l-a
pălit un gând în noaptea lungă:/ E poate și acolo un
oier/ Ce-și mulge toate stelele în strungă,/ De curge
Calea Laptelui pe cer”. (II, p.105). E o analogie
aceasta, în care poetul pune alături făptura
pământeană, în acest caz oierul, cu cea din vecie, cu
însuși Dumnezeu. Dar autorul merge mult mai
departe pe scările construcție sale, deopotrivă lirică
și metafizică, el operând o reducție continuă,
dinspre figurația biblică înspre autohtonia care îi
este fundamentală.
Se întâmplă acesta pe neobservate, în finalul
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unui poem, când suntem puși în fața faptului
împlinit că femeia simplă care naște un prunc este
chiar ea Maica Domnului: „Căci baciul dacă-n târlă
ne-a poftit,/ Maria lui născuse un fecior” (II, p. 156).
Sunt două versuri cum nu se poate mai banale doar
că ele încheie un poem al cărui titlu este Drumul
Magilor. În drumul lor, deci, magii din legendă dau
peste o altă naștere, a unui alt Mântuitor. Aceasta
este ceea ce a fost numit realism magic. O faptă, din
cuprinderea legendei, așa cum este consemnată în
vreo carte sfântă, este reluată și rescrisă de autorul
modern care introduce în noua descrie exigențele de
realism, de verosimilitate. Așa se întâmplă la
amintitul Rilke de multe ori, a cărui relatare a Cinei
celei de taină, sub titlul Der Őlbaumgarten, (în Neue
Gedichte, p. 19-20), a fost într-atât de realist
psihologizantă încât a stârnit mânia fețelor
bisericești. Exemplară este în epocă și evocarea
Călătoririi Magilor, a lui T. S. Eliot în a lui Juorney
of the Magi, poem tradus de Ion Pillat (IV, p. 374375). Dar și mai târziu, după toți acești clasici ai
modernității, rescrierea scenelor din Biblie, din
Noul Testament, este reluată în mod glorios de
Pierre Emmanuel îndeosebi în faimosul său
Évangéliaire, Éditions du Seuil, 1961. În ceea ce îl
privește pe poetul nostru, alături de ceilalți
ortodoxiști: Lucian Blaga, V. Voiculescu și Nichifor
Crainic, el performează îndeosebi cu a sa Povestea
Maicii Domnului (II, p. 169-204). Desigur, în fața
versurilor respective nu avem cum să nu ne amintim
de faptul că Rainer Maria Rilke este mult mai
înainte autor și el al unei Vieți a Mariei, Das
Marien-Leben. Și totuși nu de aici își ia el modelul,
Ion Pillat, ci dacă este să vedem vreo influență, una
cu totul îndepărtată, ea este dinspre Paul Claudel.
Din cele Cinci mari ode, Cinq grandes odes, suivies
d’un processionnal pour saluer le siècle nouveau,
NRF, 1919, Ion Pillat traduce oda a doua (IV, p. 149154), însă nu o influență a acestora am în vedere ci
mai degrabă înțelesul pe care îl desprind din
misterul medieval în patru acte și un prolog,
transpus în limba noastră de poetul român: Îngerul a
vestit pe Maria, L’Annonce fait à Marie, adică:
Bunavestirea. Totul pare a porni de la acest fapt
capital pentru creștinism, că la cei care îi sunt fideli
nu există nici aniversări nici comemorări, căci nu
spun: sărbătorim împlinirea a atâtor și atâtor ani de
la nașterea sau de la învierea Mântuitorului ci pur și
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simplu le trăiesc acum, în clipa aceasta egală cu
veșnicia, nașterea, punerea în mormânt și învierea.
Traducând poemul dramatic al lui Claudel poetul
nostru va fi observat că acela transferă Bunavestirea,
căci despre ea e vorba!, o transferă în secolul al XVlea, cu un personaj constructor de catedrale și
contaminat cu lepră. Într-o situație lirică similară și
Ion Pillat își îngăduie o reducție continuă dinspre
figurația biblică. Își apropriază Biblia, credința.
Marele boier, mare de parcă ar fi din neam de
voievozi, de fapt chiar era dintr-al întemeietorilor
țării sale în ipostaza ei modernă, s-a smerit până la a
împrumuta meșteșug de la icoanele celor umili,
devenind el însuși un iconar. Purcede la drum cu o
invocare, Rugă ca să încep, adresată Maicii
Domnului, dar abia îndată mai apoi, în poezia
Nașterea, are loc mutația, transferul ca fapt liric
fundamental: „Pământul sfânt nu e al Galileii –/ La
noi e Nazaretul, Ioachim/ De pe pridvor privește
Râul Doamnei”. E și acesta un procedeu împrumutat
de la colindătorii populari, anonimi, transpunerea
legendei în spațiul, geografic și spiritual, al
românității celei mai de jos și mai autentice. Fiecare
nou poem e încă un pas spre instituirea unui univers
mistic și autohton în același timp. Iată cum descrie
poetul nostru icoana Fecioarei de pe când era încă o
copiliță doar: „Cine să ghicească taina? Cin’să
creadă/ Că-n fetița cu opinci și cu opreg,/ Maica
Domnului se va ivi odată.../ Nici părinții ei, privindo, nu-nțeleg.// Miei Tatălui îi paște pe toloacă,/
Duhul Sfânt ca un porumb îi stă pe mâini/ Și pe când
copiii satului se joacă,/ Clopotele îi sună seara în
fântâni”. Astfel de mici scene de teatru popular,
precum Vicleimul, Steaua, Turca, desfășurate cu
acea ireverență proprie folclorului, cu stilizarea
tremurată, intens naivă a artistului din popor sunt
modelul după care și Ion Pillat pictează în cuvinte
povestea biblică transferată în Muscel. Personajul
principal este întotdeauna aceeași Fecioara Maria iar
atunci când scrie o altă Buna-Vestire diferită mult
aceea a lui Paul Claudel din L’Annonce fait à Marie,
poetul nostru își începe poemul în mod semnificativ
cu versurile: „Țesea cuminte ca întotdeauna/ Maria
borangicul în război…” (II, p. 176). Sunt detalii de
țărănie acută care conferă autenticitate maximă
poeziei pillatiene. Iar marama din borangicul acesta
atât de românesc, de argeșean, este chiar sufletul
nostru, al celor păcătoși, pe care într-o altă poezie o
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țărancă și-l așterne pe pământ să calce pe el
Mântuitorul, mai exact asinul pe spinarea căruia
acela intră în Ierusalim: „O țărancă îi așterne la
pământ,/ Cu smerenie, marama-nzăpezită,/ Sufletul
să-i calce Fiul, sub copită”. Respectivul obiect de
artă populară, marama de borangic, este ceva atât de
subțire, transparent chiar, a cărui manufacturare
dovedește o tehnică de mare finețe, de o rară
inteligență și gingășie ce probează la cele care îl
produc o nesfârșită îndemânare, cu adevărat o
sfințenie a spiritului. Ce altă dovadă a devoțiunii ar
fi putut concepe poetul decât aceasta a sufletului
așternut sub pașii dobitocului ce-l poartă pe
Mântuitorul?! Sigur, există în aceste poezii din
respectivul ciclu liric destule cazuri ale împletirii
celor două exemple specifice autorului: o autohtonie
brutală pusă alături de credința ortodoxă. Într-o
colindă, amintind-o pe cea mai scurta a lui Lucian
Blaga și tot în versificație populară, Vifleimul
legendar e undeva Pe sub Piatra Craiului unde
Maica Domnului plângea, Iosif boii suduia, iar când
vin și magii să se închine Maicii Domnului, vezi, îi
fu frică, pe când cu ochi lacomi Iosif cântărea orice
dar pe care aceia l-au adus noului născut! Alte
detalii realistice stau mărturie ale acestui transfer
operat de poet, din legenda sacră în ținutul local.
Celor din sfânta familie Domnul, ca să le
mântuiască aleanul, ca altă dată muntenilor năpădiți
de turci, Le-a hotărât ca o blagoslovenie/ Nu țara
din Eghipet ci Ardealul. Și tot astfel, cu colinde ori
cu un bocet, poeziile lui Ion Pillat culminează cu
poemul Mreaja, o adevărată rugăciune adresată
Maicii Domnului, într-un stil personalizat, care se
încheie cu adresarea directă în nume propriu:
„Mario, care scapi păgâni și hoți,/ Azvârle iar
năvodul dacă poți!// Mario, mreaja ți-o aștept de
ani,/ Eu, robul Tău, Ion de la Miorcani”. Ultimul
cuvânt denumește moșia paternă a poetului,
identitatea sa ireductibilă.
În continuare, volumul al treilea al ediției de
referință alcătuită de Cornelia Pillat cuprinde o
trecere din autohtonie și tradiționalism ortodoxist,
prin etapa intermediară a unui neoclasicism elin,
înspre ridicarea la neutralitatea poeziei pure. În
primul rând, în acest sens remarcabilă este
predilecția pentru performanțele formale ale
poeziei, sonetul, bine stăpânit din totdeauna de poet,
și elegia străveche. Iată din A doua elegie
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semnificativele versuri finale: „... În zare nimeni.
Vremea/ Cu fumul ei de-o clipă pe cerul veșnic.
Marea/ Și marea, iarăși marea, și marea
pretutindeni./ Zadarnic. Nici o punte. Dă-mi mâna.
Ce departe/ Mai tremuri. Ține-mi mâna./ E mâna
mea. Sunt singur” (III, p. 44). Dar aceasta nu e
marea oricare ci e chiar marea elenilor. Cea pe care
o invocă și Lucian Blaga direct pe numele ei
originar: THÀLATTA! THÀLATTA! (Opera
poetică, p.443), iar aici, la Ion Pillat, parcă am da
peste un comentariu prin extensie a celebrului vers
din Cimitirul marin: „La mer, la mer, toujours
recommencée!”. E însăși Mediterana, civilizația
antică, iar poetul parcă uitându-și creștinismul
funciar s-a înălțat acum la zeii din Olimp, mereu și
definitiv! Într-un loc, coborâți dintr-o barcă, străinii
ca umbre stau să vie zeul (III, p. 48). Cine să fie ei
dacă nu marmorele sacre: Coloane, trupuri netede
de zei (III, p. 52). Altădată, la Dafni (III, p. 56), este
sesizată superioritatea păgână a zeităților pe care
creștinismul ulterior, adăugat, nu o poate anula.
Revendicativ, în numele antichității, poetul parcă
rostește o rugăciune păgână: „Mai trăiesc ca altădată
zeii veșnici, mânăstire,/ Și zadarnic ai cuprins,/ Ca
s-o răstignești sub cruce, o coloană. Stă subțire,/
Pururi vie, cu trup nins,// Cu trup neted, cu trup
tânăr în divină nepăsare/ Ca pe vremea când purta/
Peste frunte o metopă și o friză pe spinare –/ Dă-mi,
coloană, pacea ta!”. Și la Epidaur, Teatrul antic,
astăzi pustiu e umplut de zei (III, p. 59). Precum la
Olimpia „Albe coloane, zei reci,/ Trupuri fără de
pată” (III, p. 60). Mereu aceiași figurație din Grecia
antică, descoperită când în saltul, ca de dactili, și în
ochii unor Capre (III, p. 80) sau pe o Stelă funerară
de unde aflăm că poetul se vede nu într-o posteritate
creștină ci captiv într-una păgână căci se bănuiește
pe sine într-un presupus Hades (III, p. 83). Când mai
apoi, într-un sonet de rară perfecțiune formală,
poetul o invocă pe Minerva cerându-i să-l însoțească
stând lângă el la proră (III, p. 91), el reia o poziție
clasică a Atenei care, în epopeea homerică, la cârma
corabiei lângă eroul Ulise îl traversează prin marile
primejdii ale patimii și ale neștiinței. Dar nu doar
zeița înțelepciunii ci toți zeii din vechime îl
copleșesc cu prezența lor pe poet: „Veghează zei,
zeițe pe orișice făptură –/ În arbore: Driada; la vatră:
zeul Lar./ Suntem ca fire prinse în vasta țesătură.//
Nu pot să lupt cu zeul: el dă și el culege;/ De el
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nebunu-ncearcă să fugă în zadar./ Eu mă supun,
cuminte, la ne-ndurata lege”. (III, p. 95).
Treptat, treptat poetul se ridică spre veșnicie
compunând o poezie de muzică pură, aproape fără
determinări terestre cum se întâmplă în Insulă,
toamna (III, p. 140), sau în Pescărușul, unde este
reluat simbolul lui Baudelaire (III, p. 143). Sunt
câteva figurații clasice asupra cărora poetul insistă,
ca de exemplu, printre altele, Centaurul, dar nu
numai la III, p. 264, și de câteva ori Roza și nu
numai la III, p. 275, adică trandafirul, de parcă
poetul nostru și-ar aminti de inscripția de pe
mormântul lui Rainer Maria Rilke, pură
contradicție: al nimănui somn sub atât de multe
pleoape. Iar până la urmă, cu o măiestrie de peste
limitele obișnuite, într-o tonalitate care nu mai are
aderență la spațiul geografiei sale culturale poetul își
încheie opera, gospodărește, cu un excepțional Postmortem: „M-a părăsit azi lumea, ca și haina/ uitată
colo-n cui,/ Și singur stau împărtășit cu taina/ Ce no pot spune nimănui.// Îmi las toiagul, praful și
sandala/ Nici umbră nu mai sunt/ Din alt tărâm
privesc în zări petala/ Luminii ce mi-a fost pământ”.
(III, p. 343). Nu de multe ori limba noastră a fost
înălțată la nivelul acestor versuri!
Chiar înainte de această bijuterie lirică, opera lui
Ion Pillat, mai cuprinde și un autoportret cu titlul
Menire (III, p. 342) într-o tonalitate oarecum
deconcertantă, revendicativă în felul ei: „Au spus
că-i rece și n-au bănuit/ Ce patimă îi clocotea în
vine,/ Au spus că nu-i adânc și n-au simțit/ Genunile
ce dorm sub limpezime.// Un răsfățat al soartei l-au
ținut/ Când încordat și dur și-a dus destinul,/ Stăpân
pe fericire l-au crezut/ Când pe furtuni și-a așezat
seninul.// E doar un om, și-a suferi și el,/ Dar n-a
vrut plâns și bocet de muiere,/ Să fii sortit
desăvârșirii-i greu;/ O cumpănă în zile de durere”. În
felul ei, aceasta este și ea adresată Criticilor mei, ca
altădată poezia lui Eminescu. Însă, dincolo de toate,
prin origine, prin tot ce a înfăptuit, Ion Pillat
aparține miezului familiei Brătienilor iar acum
privind retrospectiv la înfăptuirile și la suferințele
acesteia sub trecutul regim politic putem constata că
țara aceasta, mai mult, mai presus de toate și înainte
de a fi noastră sau a unor regi este țara acestui poet,
țara Brătienilor.
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UN DOMN DISTINS ŞI GENTIL
TRAVERSÎND INFERNUL

Ioana DIACONESCU

Să fi fost în acea după-amiază (petrecută ca de
obicei în fața micii biblioteci ce-i rămăsese tatei după
confiscarea celei mai mari părți a cărților din ea
concomitent cu scoaterea și incendierea unui număr de
publicații, de către miliție și securitate, în fața casei
părintești) cînd am scos din raft, ca din întîmplare, un
superb volum al primului mare poet interbelic pe care
aveam să-l citesc începînd de atunci, asa cum făcusem
cu toate cărțile ce rămăseseră din biblioteca tatei,
ritual ce-l îndeplineam din fragedă copilărie în lipsa
jucăriilor?
Locuiam, în acele vremi de restriște (după
epurarea tatei din învățămîntul universitar și
„confiscarea întregii averi”, deci și a casei noastre cu
toate bunurile din ea cu bibliotecă cu tot), într-o
cameră a unui apartament de bloc, împreună cu alte
trei familii, cu sora mea și cu părinții ce încropiseră o
idee de minim mobilier. Biblioteca din noua noastră
„locuință” era încastrată în perete, așa că tata a putut
să-și ordoneze în ea cele cîteva volume pe care le
putuse salva de „arderea pe rug” odată cu ideea
disperată de a le desființa paginile de început pe care
scria Fundația Regală pentru Literatură și Artă,
înscris deasupra căruia se putea vedea Coroana
României. Cărțile rămăseseră fără coperte și fără
paginile de gardă cu numele autorilor și titlurile lor,
dar fuseseră salvate. Unde nu vedeau Coroana
României și numele Fundației Regale, milițienii
socoteau, în mintea lor puțină că volumul nu este un
pericol pentru „siguranța statului de democrație
populară” așa cum erau celelalte, cu coperți și cu
pagina de gardă incriminatoare...
Așa cum erau, desfigurate pentru a nu fi arestate,
cărțile salvate de tata erau prietenele sufletului meu.
De atîtea ori, cu spatele la unica încăpere ce adăpostea
familia mea, le arătam numai lor obrazul plin de
lacrimi ale umilințelor copilului ce eram, îndurate în
acele vremuri de restriște. Descoperirea, în timp , a
marilor noștri scriitori devenise pentru mine o
preocupare constantă. Istoria Literaturii Române a lui
G. Călinescu fusese și rămăsese dragostea dintîi. O
scosesem cu greu dintre suratele ei, o pusesem pe
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genunchi (a cîta oară?), neștiind încă să citesc, cu
pietate, cu uimire. Urmaseră cărțile fără coperte ale lui
Eminescu, Caragiale, Alecsandri, Slavici, Istoria
Românilor a lui Constantin C. Giurescu… Dar, ca un
eveniment, mi-a rămas vie în amintire ultima rază a
unui apus de soare căzînd în acea după amiază pe o
carte de un format mai puțin obișnuit care nu era alta
decît ediția definitivă a poemelor lui Ion Pillat apărute
la Fundația Regală pentru Literatură și Artă în
1944… Volumele erau intacte, cu tot cu coperte, un
miracol le salvase, poate, nu avuseseră soarta
celorlate, ce rămăseseră, din prudența tatei, fără titluri
și fără autori… Aș putea spune că drumul meu
formator spre poezia modernă a început odată cu
întîlnirea marelui poet. Știu că, încă din acele timpuri
m-am atașat cel mai mult de cele XII Elegii, citindu-le
și recitindu-le cu uimire și dragoste, iar și iar de-a
lungul vieții mele. Ecoul Elegiei a VI-a – Toamnă la
Miorcani m-a urmărit multă vreme, ca o premoniție a
poetului: „Toamnă dulce ca iubirea, ca iubirea de
amară/ Fie-ți milă de făptura mea și fă să fiu/ – Pe sub
nuci, lîngă femeie, lîngă fată, lîngă fiu./ În grădina
aurită de lumină și de frunză –/ Rodu-n care o dulceață
înțeleaptă să se-ascunză”.
Să fi fost acel ceas al înserării de vară cînd ușa
bibliotecii din Casa domnului Monteoru era deschisă
înspre grădină? El îmi adusese aerul înmiresmat de
florile sălbatice din puțina iarbă ce se putea zări pe sub
tufele bogate de un verde mustos, strălucitor, ce nu
părea a fi al tristeții și al melancoliei. Stăteam în
picioare lîngă ușa cu geam de cristal în dosul căruia se
putea zări dulapul sculptat în lemn galben, cu sertare
pentru mănușile doamnei Elena Monteoru-Catargi,
locul meu preferat fiindcă-mi amintea de bunica, de
mănușile ei dantelate și de pălăriile ei subțiri, de vară...
Chiar în acel ceas ușa din camera mică se deschisese
și în încăpere pătrunsese, pășind ușor, ca și cum nu ar
fi vrut să facă zgomot, un domn distins și gentil, care
cu un gest elegant își scosese pălăria de pai înclinînduse cu un zîmbet în fața mea. Îl vedeam pentru prima
dată. Era scriitorul Dinu Pillat, fiul marelui poet
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(descoperit de mine cîndva în biblioteca scăpată de la
„arderea ei pe rug” a tatei) și al pictoriței Maria PillatBrateș, cum aveam să aflu mult mai târziu, cînd viața
și sufletul mi se întîlniseră cu sora mea întru poezie,
Monica Pillat, din aceeași familie… Și așa, ca într-n
film rulat cu încetinitorul, nobilul domn pășise în
încăperea aceea micuță și parcă ascunsă de vremurile
tulburi ale anilor ’70. Începusem, ca și cum ne
cunoșteam de cînd lumea, să vorbim fără cuvinte
despre frumusețea norilor din înaltul cerului,
conversînd despre cărți, despre scris, dar mai ales
despre viață, mai ales despre viață. Era de-o nobilă
modestie lipsită, însă, de umilință, cum nu mai
întîlnisem niciodată și credeam, la anii aceia tineri, că
viața este nesfîrșită pînă ajungi la capătul ei și că între
noi se va întinde un ocean de prietenie cărturărească.
Nu aflasem încă despre condamnarea cumplită, nici
despre chinurile petrecute în temnița politică, dar îmi
spusese odată și tresărisem la aceasta, „aș vrea să fiu
paznic la o grădină cu flori”... După un timp, domnul
gentil și distins nu a mai venit. Mă obișnuisem cu
conversațiile noastre despre orice, în apropierea
cărților, lîngă ușa adesea deschisă înspre grădina de
vară, plină de verdeață și de flori. Plecarea lui, dar mai
cu seamă seamă lipsa pe care am resimțit-o multă
vreme, mă îndurerase, nu vroisem să cred în ruptul
capului că e adevărat. La vîrsta aceea – puțin peste 20
de ani – credeam în viață și speram în puterea ei. Nu
știu cum, dar mult timp după aceea credeam, în
absurd, că domnul Dinu Pillat va intra, într-o zi, din
nou pe ușa micuței biblioteci din reședința
aristocratică a familiei Monteoru – Catargi. Și ca să fiu
sinceră pînă la capăt, nici astăzi, cînd a trecut peste
mine atîta viață, nu lipsesc zilele cînd îmi este dor de
acele conversații și cînd mi se pare că o ușă se va
deschide și pe ea va intra, pășind cu delicatețe, gentilul
domn Dinu Pillat...
***
Din punct de vedere strict istoric, procesul „lotului
Noica-Pillat” a fost una dintre ultimele acţiuni de
amploare politico-judiciare de tip stalinist prin care
„statul democrat-popular” din România îşi continua
planul de exterminare a elitelor regimului „burghezomoşieresc”. Desfăşurat în luna februarie 1960,
procesul a durat două săptămâni, încheindu-se cu
pedepse între 7 ani de închisoare corecţională şi 25 de
ani de muncă silnică. Arestările începuseră în
decembrie 1958 şi se sfîrșiseră în ianuarie 1960, cu o
lună înainte de proces. Au fost inculpate 23 de
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persoane, cele mai multe dintre acestea fiind
intelectuali de marcă: Constantin Noica, Vladimir
Streinu, Sergiu Al. George, Dinu Pillat, Marietta
Sadova, N. Steinhardt, Theodor Enescu, Al.
Paleologu. În anii ’70, unii dintre ei deveniseră cele
mai importante personalităţi ale culturii române. După
ieşirea din închisoare, nimic nu i-a împiedicat pe cei
mai mulţi dintre aceștia să-şi continue opera, chiar
dacă fizic fuseseră distruși iar demnitatea le fusese
călcată în picioare în timpul detenţiei. Elitele
României interbelice trebuiau zdrobite moral şi fizic;
prin această ultimă lecție regimul comunist ținea să-și
afirme definitiv puterea…
Celebrul proces „al intelectualilor” intentat
„lotului Noica-Pillat” – înscenare a cărui regizor a fost
Securitatea – a grupat persoane care nu se cunoşteau
între ele. Partidul comunist şi regimul „democrat
popular” găsiseră modalitatea de a da lovitura de
graţie celor mai luminate minţi, celor mai de viitor
personalităţi afirmate în România, a căror formaţie
umanistă putea da roade oriunde în lume. „Capii”
lotului erau socotiţi Constantin Noica şi Dinu Pillat.
Din lot mai făceau parte N. Steinhardt, Vladimir
Strienu, Alexandru Paleologu, pe lîngă alţi intelectuali
de formaţii diferite.
În contextul istoric internaţional, războiul se
încheiase prin victoria Aliaţilor împotriva Germaniei
naziste. Autorităţile comuniste din România adunaseră
un grup (lot) consistent căruia i se instrumenta un
proces. Chipurile, trebuia oprită „resurecţia
fascismului”. Se punea astfel, în mod fals, problema
opoziţiei faţă de progres, prin reînvierea „trecutului
legionar”. Romanul lui Dinu Pillat, Aşteptînd ceasul
de apoi, era numai bun, în acel moment, ca pretext al
arestării celor ce vor constitui „lotul Noica-Pillat”.
***
În Ordonanţa de punere sub învinuire din 14 aprilie
1959, din volumul 1 al dosarului P(enal) 336
„Constantin Noica şi alţii” (Fond Penal 118988), Arhiva
C.N.S.A.S., anchetatorul penal de Securitate constata:
„[Pillat Constantin] a întreţinut timp îndelungat
relaţii cu diferiţi funcţionari ai unor legaţii capitaliste
din ţară, cărora le-a furnizat informaţii cu caracter
social, economic, politic şi militar de pe teritoriul
Republicii Populare Romîne.
[…] prin intermediul unor persoane plecate cu
misiuni oficiale în străinătate, a transmis unor servicii de
spionaj străine informaţii cu caracter de spionaj din ţară.
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[…] a primit din străinătate materiale cu un intens
caracter contrarevoluţionar, introduse clandestin în
ţară, în care se instiga la comiterea de acţiuni
împotriva regimului şi se propaga reinstaurarea în ţară
a vechiului regim capitalist. […] le-a difuzat în rîndul
elementelor ostile regimului, cu care a purtat intense
discuţii duşmănoase […] în care elogia modul de viaţă
occidental şi propaga declanşarea unui război […].
Din ura ce-o avea faţă de orînduirea democrat
populară din Republica Populară Romînă, Pillat
Constantin a conceput şi redactat mai multe materiale
cu conţinut contrarevoluţionar […] pe care le-a
difuzat. […] În urma acestor «fapte» se dispune
punerea lui sub învinuire”.
În urma interogatoriului din şedinţa publică din 24
februarie 1960, în rapoarte se consemnează:
– că legăturile fuseseră sporadice iar „materialele”
cu conţinut „contrarevoluţionar” pe care le difuzase,
nu erau altceva decât „prefaţa antologiei «Poezia
romînă în exil» scrisă de Vintilă Horia”.
– „crezînd într-o autonomie a artei […] a comentat
evoluţia literaturii din Republica Populară Romînă, în
sensul că nu există o reală libertate a scrisului, această
literatură este după normativ, falsă, neautentică şi,
deci, nevalabilă”.
– „recunoaşte că aprecia scrierile lui Cioran Emil
şi Mircea Eliade şi că mergea la cenaclurile lui Barbu
Slătineanu, unde-i întîlnea pe V. Voiculescu, Vladimir
Streinu, Şerban Cioculescu, Alice Voinescu”.
– „împreună cu [Alexandru] Paleologu s-a
manifestat împotriva teroarei comuniste”.
– „împreună cu Arşavir Acterian a discutat despre
contrarevoluţia din Ungaria ca o revoltă legitimă a
poporului maghiar”.
Din aceleaşi rapoarte aflăm despre existenţă
scrierilor de sertar ale lui Dinu Pillat: „Nu erau pe linie
marxistă. Nu le-am dus la editură să publicăm această
literatură pentru că ştiam că nu se poate publica, deşi
nu avea un caracter subversiv, pentru că nu cultivam o
tematică socialistă”.
În concluziile de învinuire a grupului, la 10
februarie 1960 anchetatorul penal de Securitate
constantă:
– „Învinuitul Pillat Constantin, trădător de patrie,
îşi împleteşte activitatea investigatoare cu activitatea
contrarevoluţionară a lui Noica Constantin şi a
complicilor săi. Ei sunt socotiţi capii grupului”.
– „Consolidarea continuă a regimului nostru,
realizările pe drumul construirii socialismului, a făcut
să crească ura învinuiţilor Noica Constantin şi Pillat
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Constantin şi a complicilor lor şi ca urmare şi-au
intensificat activitatea contrarevoluţionară […] fiind
duşmani ai luptei şi realizărilor poporului muncitor,
străini de interesele patriei”.
– „În cadrul acestor întruniri (pentru lecturi literare
– n.m.), Pillat Constantin şi ceilalţi au purtat discuţii
cu caracter profund duşmănos la adresa Republicii
Populare Romîne, calomniind şi ponegrind literatura
realist socialistă şi regimul democrat popular din ţară,
propagînd totodată ideea schimbării acestui regim
printr-un nou război mondial, care, după cum afirmau
ei, ar urma să fie cîştigat de către puterile occidentale.
Ei îşi legau speranţele deşarte în restaurarea vechiului
regim burghezo-moşieresc şi de acţiunile agresive
întreprinse de puterile imperialiste împotriva ţărilor
socialiste, asemănătoare evenimentelor contrarevoluţionare din Ungaria”.
În concluzie, anchetatorul penal de Securitate
dispune, la 10 februarie 1960, trimiterea în judecată,
împreună cu ceilalţi, a lui Pillat Constantin, arestat la
26 martie 1959 pentru crima de trădare de patrie.
La 1 martie 1960, Tribunalul Militar al Regiunii a
II-a Militară delibera în secret asupra „culpabilităţii şi
aplicaţiunii pedepsei în cauza privitoare pe Pillat
Constantin trimis în judecată pentru crima de trădare
de patrie pedepsită şi prevăzută de articolul 194/2,
194/3 combinat cu articolul 194/4 cod penal pentru
crima de uneltire contra ordinei sociale. Tribunalul
deţine, ca dovedită, în sarcina inculpatului învinuirea
de a fi întreprins o acţiune de propagandă şi agitaţie
împotriva formei de guvernămînt democratice şi de a
fi transmis unor persoane particulare aflate în
serviciul unor puteri străine documente şi informaţii
în scop de subminarea regimului democrat popular
din Republica Populară Romînă. […].
În numele poporului, Tribunalul hotărăşte, cu
unanimitate de voturi: condamnă pe Pillat Constantin
la 25 (douăzeci şi cinci) de ani muncă silnică, la 10
ani muncă silnică, la 10 ani degradare civică şi i se
confiscă în întregime averea personală pentru crima
de uneltire împotriva ordinei sociale [şi la] 15
(cincisprezece) ani temniţă grea pentru crima de
trădare de patrie prevăzută şi pedepsită de articolul
194/3 cod penal în care se includ şi faptele sub
calificarea din articolul 194/2 c.[od] p.[enal].
În baza articolului 101, condamnatul Pillat
Constantin va executa pedeapsa cea mai grea, adică
25 de ani muncă silnică, 10 ani degradare civică, şi i
se confiscă, în întregime, averea personală”.
Dintre toate acuzaţiile, cea mai gravă, cea mai
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absurdă, era aceea de a fi scris „un roman misticolegionar”, Aşteptînd ceasul de apoi, al cărui manuscris
fusese dat spre lectură, pentru o părere critică, mai
multor intelectuali, printre care Vladimir Streinu şi
Andrei Scrima. Romanul a devenit apoi, desigur ca
pretext, unul dintre capetele de acuzare ale întregului
„lot Noica-Pillat”. Despre roman, Andrei Scrima
relata: „Nu am reţinut să fie o carte legionară. Era
scrisă cu o obiectivitate simpatică; era aceea a unui
narator care dorea să restituie cît se poate de obiectiv
obiectul naraţiunii lui”.
De altfel, Dinu Pillat trimite manuscrisul în Franţa
prin Andrei Scrima. Este nevoit s-o mărturisească, în
anchetă, anchetatorului penal de Securitate. Una dintre
„metodele” ce i se aplicau era introducerea victimei
într-un sac care era apoi legat la gură, după care urmau
lovituri cu obiecte contondente până când victima îşi
pierdea cunoştinţa şi era scoasă din sac, însîngerată şi
cu dinţii zdrobiţi...
***
Arestat în noaptea de 25 spre 26 martie 1959 şi
depus în arestul de la Malmaison, Dinu Pillat a fost
închis la Jilava şi Gherla. În volumul 1 din Dosarul
P/336 „Constantin Noica şi alţii”, A.C.N.S.A.S., se
află, la fila 204, „Ordonanţa de reţinere” din 24 martie
1959 emisă de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia
de Anchete Penale, iar la fila 205 – „Mandatul de
arestare” nr. 128/P din 26 martie 1959, prin care „în
numele legii şi al poporului” anchetatorul penal de
Securitate din Direcţia Anchete Penale a Ministerului
Afacerilor Interne, ordonă arestarea lui Dinu Pillat şi
depunerea lui în arestul Ministerului Afacerilor
Interne „întrucît fapta sa se califică crimă”.
Mai deschis comentariilor şi unor concluzii amare,
mi se pare, însă, volumul 14 al aceluiaşi dosar.
Volumul cuprinde o parte din dosarele de penitenciar
ale intelectualilor din „lotul Noica-Pillat”. Prin
urmare și cel al lui Dinu Pillat.
Este obligatoriu comentariul legat de starea fizică
a scriitorului. Anii ’50 - tulburi pentru intelectuali, cu
antecedente în „regimul burghezo-moşieresc”. Cei
mai mulţi duceau o existenţă precară. Prost hrăniţi,
mizerabil retribuiţi, majoritatea erau măcinaţi de boli
cronice, de maladii grave (care adesea duceau la
deces); tuberculoza – boala lipsurilor şi a sărăciei –
făcea ravagii. Cei care purtau „vina” de a gândi liber,
intrau în temniţele groazei bolnavi şi şubreziţi fizic.
Mijloacele de trai erau minime. Dinu Pillat va fi o
victimă înainte de a fi întemniţat. În trupul lui,
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tuberculoza îşi făcuse loc, surd, profund şi total. Pe
lângă chinurile şi brutalităţile vieţii din închisoare, îşi
va purta ca pe o povară trupul chinuit de boală.
Revin la volumul 14 din Dosarul P/336,
A.C.N.S.A.S., în care se află Dosarul de penitenciar
„Pilat (sic!) I. Constantin”. Începutul acestuia e abrupt
şi stufos de informaţii năucitoare:
– pe coperta 1 sunt menţionate închisorile prin care
a trecut Dinu Pillat şi numerele matricole purtate de
acesta:
1. Ministerul Afacerilor Interne – închisoarea „B”
2. Jilava 4/3.03.1962
3. Gherla 344/1962
Nr. dosarului: 281/1959
Numele: Pilat (sic!) I.
Prenumele: Constantin
Nume false, porecle: Dinu
Prevenit de la data: 26 martie 1959
Condamnat la data: 01.03.1960
– interiorul coperţii 1 a dosarului:
Prevenit (arestare preventivă – n.m.) 26.03.1959
Stînga jos – amprenta digitală şi semnătura
Penitenciarul Ministerului Afacerilor Interne –
închisoarea „B”.
Pe verso-ul filei 215, găsesc „formula
dactiloscopică” ce conţine amprentele degetelor
ambelor mâini, luate în închisoarea „B” a Ministerului
Afacerilor Interne, la 28.03.1959…
Dosarul conţine nenumărate referinţe medicale ce
dovedesc gradul avansat al bolii de care suferea Dinu
Pillat. Prima dovadă a prezenţei tuberculozei apare în
dosar la 16 ianuarie 1960, dată la care era internat la
Spitalul Văcăreşti pentru a fi examinat radiologic „în
baza diagnosticului T.B.C.”. Pe un Referat medical din
3 aprilie 1960, întâlnim adnotarea: „arestat c.r.”
[contrarevoluţionar], pentru ca la 17 aprilie, în urma
unui „examen pulmonar” să se constate: „T.B.C.
fibronodulară (cu ţesut nefuncţional şi noduli T.B.C. n.m.) superioară, suspect ulceraţie subclaviculară
(posibil proces evolutiv T.B.C. – n.m.) stîngă.
Radipleurită (pleurită constatată la examenul
radiologic – n.m.) largă (neadezivă – n.m.) dreaptă”.
Concluziile medicale sunt grave, bolnavul aflîndu-se
într-o stare avansată de slăbiciune şi de suferinţă.
Executarea pedeapsei continuă nestingherită,
implacabilă ca destinul.
La fila 208 a volumului 14 din dosarul P/336, aflu
Mandatul de executare a pedepsei nr. 138/60 din
14.04.1960 (emis de Tribunalul Militar al Regiunii a
II-a Militară – Bucureşti – Dosar 102/1960), conform
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căruia „Pillat I. Constantin […] a fost condamnat la
25 de ani muncă silnică şi la 15 ani temniţă grea […].
Conform art. 101 c.p., execută 25 de ani muncă
silnică, deoarece împreună cu alţii în perioada 19451958 a desfăşurat activitate de propagandă şi agitaţie
pentru schimbarea ordinei sociale existente în stat atît
în discuţiile purtate cu ocazia întrunirilor organizate
în mod clandestin cît şi prin scrierile cu conţinut
contrarevoluţionar redactate de el şi Noica
Constantin. De asemeni a şi expediat în Occident,
unui serviciu de spionaj imperialist, informaţii
tendenţioase şi calomnioase cu privire la situaţia din
Republica Populară Romînă.
Executarea pedepsei începe la 27.03.1959 şi expiră
la 19.03.1984”.
Fila 193 este fişa medicală pentru deţinuţi, emisă
de Formaţiunea (penitenciarul – n.m.) Jilava, din data
de 9 martie 1960. Fișa spune totul despre felul în care
Dinu Pillat a suportat detenţia, munca silnică, ancheta,
interogatoriile, torturile, frigul, foamea, umilinţa.
Tragismul transpare din fiecare rând medical. Citesc:
„Antecedente contagioase: T.B.C. pulmonar
bilateral din 1944. [Deținutul] Neagă maladiile
infectocontagioase.
Diagnostic: T.B.C. pulmonar bilateral
Aptitudini de muncă: inapt de muncă
Examen clinic: T.B.C. pulmonar evolutiv”.
Buletinul radiologic din 27 martie 1962, emis de
Formaţiunea Jilava – Ministerul Afacerilor Interne –
Serviciul Sanitar, exprimă rezultatul examenului
radiologic de la acea dată:
„Micronoduli (procese primare T.B.C. – n.m.)
apicali (la vârful plămânului, de unde începe, de
obicei, infecţia T.B.C. – n.m.) dreapta
Leziuni fibronodulare (ţesut nefuncţional – n.m.)
subclaviculare bilateral cu bule de emfizem (ţesut
pulmonar distrus, cu goluri ample – n.m.)
Leziuni fibroase (ţesut nefuncţional format în urma
distrugerii ţesutului pulmonar – n.m.) hilar şi
parahilar dreapta”.
Boala avansa cu repeziciune în toate formele ei
posibile, cu noduli, leziuni fibroase, emfizem,
cuprinzându-i şi zdrobindu-i plămânii până la
clavicule…
***
La fila 198 a dosarului de penitenciar se află o
„Adeverinţă-caracterizare” emisă la 21 ianuarie 1964
de Comandantul Formaţiunii Gherla, căpitanul
Trocaru Petre. Începea să se ivească o geană de
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lumină, urmare a emiterii Decretului 511/1964. Dinu
Pillat urma să fie „eliberat prin graţierea restului de
pedeapsă”.
Spicuiesc din această „Adeverinţă-caracterizare”:
„A trecut prin penitenciarele Jilava şi Gherla.
Deţinutul suferă de Tuberculoză pulmonară
subclaviculară bilaterală fibronodulară, duodenită
cronică. […] Este inapt de muncă”.
Final previzibil: prin adresa nr. 3.950 din 28 iulie
1964, emisă de formaţiunea (penitenciarul – n.m.)
Gherla nr. 0606 (ultima închisoare a scriitorului –
n.m.), era făcută cunoscută „eliberarea lui Pillat
Constantin […] profesia cercetător. A fost depus la
data de 26.03.1959 în baza mandatului de arestare nr.
138/1960 emis de T[ribunalul] M[ilitar] R[egiunea] a
II-a Bucureşti, fiind condamnat la 25 de ani
m[uncă].s[ilnică]. prin sentinţa penală nr. 24/1960 a
Tribunalului – T[ribunalul] M[ilitar] Reg[iunea] a IIa M[ilitară] Bucuresti, pentru uneltire, articol 209
c[od].p[enal].
S-a eliberat prin graţierea restului de pedeapsă
conform Decretului 511/1964”. (cf. fila 191)
De la emiterea „Adeverinţei-caracterizare” din 21
ianuarie 1964 necesară la eliberarea din închisoare,
până la 28 iulie 1964 când „se făcea cunoscută
eliberarea lui Pillat Constantin”, trecuseră 6 luni…
***
Dinu Pillat a mai trăit până în 1975. A murit la 54
de ani, ca şi tatăl său, poetul Ion Pillat. Portretul făcut
de soţia sa, Cornelia Pillat, mi-a marcat zilele: „Era un
mare senior. Eu ştiu ce este un mare senior, Dinu era.
Şi tatăl lui cred că a fost. Dinu a fost născut într-un
palat, ca frumuseţe, ca obiecte de artă şi ambianţă.
Niciodată nu a regretat. Niciodată nu s-a văitat.
Niciodată nu mi-a vorbit de frumuseţea Miorcanilor,
de frumuseţea Balcicului sau de casele în care a stat.
Şi a fost atât de fericit într-un apartament de bloc, care
este tot ce poate fi mai modest”.
L-am cunoscut în anii ’70. Nimeni dintre cei ce nui ştiau trecutul n-ar fi bănuit niciodată că acel domn
distins şi gentil traversase infernul şi că se salvase din
el. Trăia, deși trecuse prin suferințe ce-i arătaseră
măcar un obraz al morții. Avea o delicatețe de înger și
o prezență corporală aproape transparentă. Era născut
în același an cu mama mea și intrase în temnițele
politice la aceeași vîrstă cu tatăl meu. Eu sunt născută
în același an cu fiica lui, sora mea de poezie,
scriitoarea și anglista Monica Pillat…
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DINU PILLAT ŞI PIONIERATUL
DESCIFRĂRII CRITICE
A ROMANELOR DE SENZAŢIE

Alexandra OLTEANU

Dinu Pillat, fiul lui Ion Pillat și descendent al
ilustrei familii a Brătienilor, se remarcă drept un fin
continuator al spiritului literar al perioadei interbelice.
Prima sa contribuție remarcabilă este conținută în
lucrarea de doctorat susținută în 1947, Romanul de
senzație în literatura română din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea (Imprimeria „Talazul”, București,
1947), dezvăluind preocuparea tânărului cercetător
pentru biografia și formula romanului românesc de
început de drum. Conținutul tezei este prefigurat de
articolul „Note despre romanul modern”, publicat în
„Revista Fundațiilor Regale” în 1943. Analizând cu
acribie proporțiile statutului primului segment
cronologic din axa dezvoltării romanului românesc și
tratând „nevoia de romanesc a păturilor noastre
populare” satisfăcută de obicei prin importuri literare
masive și traduceri, Dinu Pillat articula cu rigurozitate
academică obiecții estetice generale asupra faimei
dobândite de noul gen, dăunător sensibilității rafinate
a lectorului imun la izbucniri patetice.
Arhitectura tezei se cristalizează în jurul a patru
direcții hermeneutice: difuzarea romanelor de
substanță foiletonistică în spațiul românesc și
contribuția lor la modelarea gustului pentru
senzațional, literatura lui G. Baronzi ca artizan al
începuturilor prozei autohtone de senzație prin
elaborarea „romanului negru”, îngemănarea
specificului scriiturii de senzație cu profilul moral în
textele lui N. Filimon și Ioan M. Bujoreanu, ultimul
capitol fiind dedicat unor subgenuri autohtone ale
literaturii de senzație, romanul haiducesc și cel
tâlhăresc. Interesantă este și separarea teoretică a
acestor subgenuri puternic înrudite, semn că Dinu
Pillat este un istoric literar deprins să interpreteze
fizionomia textelor în dimensiunea și proporțiile sale
juste, demersul său conturându-se ca o investigație
minuțioasă și sistematică a împrejurărilor istorice și
culturale care au facilitat grefarea unui model literar
pe metabolismul cultural românesc și adaptarea sa la
tatonările unei literaturi, în fond, tinere.
Bibliografia se dovedește edificatoare și vădește
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străduințele unui tânăr istoric literar de a așeza
fenomenul romanului senzațional din literatura
autohtonă într-o tradiție care îi condiționează apariția
și receptarea. Consultarea cataloagelor librăriilor și
anticariatelor ce țineau evidența volumelor românești
(„Gh. Adamescu, „Contribuțiuni la bibliografia
românească” (1921-1928), Dimitrie Iancu, „Analele
bibliografice române” (1865), „Catalogul librăriei
Socecu et comp”, „Catalogul librăriei și antiquariei H.
Steinberg”, „Catalogul general al librăriei Dimitrie
Daniel” etc.), alături de lectura textelor teoretice
franțuzești despre romanul foileton (Roger Callois,
Alfred Nettement, Maurice Talmeyr), revelează voința
de claritate și intenția de a impune atenției, cu
voluptate și totodată cu exigență critică, un subiect pe
cât de relevant pentru înțelegerea evoluției culturii
române moderne, pe atât de puțin cercetat. Dinu Pillat
analizează caracterul elaborat, premeditat al prozei
autohtone de senzație, sublimarea cadrelor realismului
și emergența patosului liricizant.
Dinu Pillat glosează pe marginea fizonomiei
particulare a romanul de fibră foiletonistică,
individualizându-i trăsăturile într-o perioadă în care
subiectul ocazionase câteva articole semnate de G.
Călinescu, Șerban Cioculescu, Tudor Vianu și Nicolae
Iorga în reviste culturale sau istorii literare. Carența
majoră care dicta maniera generală de raportare la
genul inedit era una de natură teoretică, reflecțiile
asupra condiției romanului fiind insuficiente pentru a
prescrie cadrul și coordonatele estetice ale formulei
romanului de senzație, precum și pentru a-i contura
lămuritor statutul în cadrul tuturor celorlate forme de
literatură. Dinu Pillat este primul istoric literar care
alege să trateze ontologia romanului românesc de
senzație ca fenomen cultural distinct, din perspectiva
unui algoritm de receptare care îmbină principiile
genezei, cu regulile esteticii populare și premisele
sociologiei lecturii genului: „Romanul de senzație,
mai ales sub forma cea mai răspândită a tipului
foiletonistic, apare conceput numai în funcție de
marele public, așa că atributele structurii sale țin în
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primul rând de normele esteticii populare. Eticheta de
senzațional, care trece aproape drept un sinonim
pentru înțelesul romanului de aventuri, definește dela
sine efectele de reacțiune fiziologică scontate de
această formă de literatură. Arta scriitorului de
senzație se rezumă pur și simplu la tehnica de a
conduce acțiunea la modul cel mai palpitant, fiindcă
înainte de orice se urmărește a se tăia răsuflarea
cititorului” (p. 4). Ca element narativ catalizator în
acest stadiu incipient și rudimentar al cristalizării
formulei romanești autohtone, povestirea suplinește
veleitățile formulelor mai evoluate, existente în
literatura universală, ritmul narativ precipitându-se și
acaparând o mare parte din corpul textelor.
Formula romanul de senzație împrumută
subiectele, figurația tematică și strategiile expresive,
valorificând consacratul inventar al ornamentației
retorice pe care l-au impus narațiunile pateticmelodramatice. Forța declamativă este revendicată de
stările paroxistice, iar accentul cade pe stranietatea
contrariilor și pe excesul de categorii negative,
articulate în dialoguri sau comentarii auctoriale
memorabile, de o intensitate extraordinară, axându-se
pe același apel psihologic care sporește receptivitatea
pentru situații încărcate de tragism ori ironie.
Sensibilitatea publicului este antrenată pentru lectura
creației romanești întrucât trecuse deja prin exercițiul
receptării formelor liricii romantice, aduse în lumină
de avântata generație pașoptistă. Declarând că
versatilitatea limitelor genului împiedică hotărât
clasarea sa în categoria povestirilor recreative, Pillat
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schițează apariția și evoluția romanului popular, specie
ce a beneficiat de factorul catalizator al traducerilor.
Încă de la începutul pledoariei, autorul asociază
„romanul negru”, dominat de o „formă de gratuitate a
epicului” cu ideea de basm, guvernat de un cifru de
convenții care își modelează aspectul în funcție de
vârsta publicului-țintă.
Pillat tratează chestiunea difuzării literaturii de
senzație importate, inventariind diacronic valurile de
traduceri care au prefigurat apariția romanelor lui G.
Baronzi, artizanul romanului românesc de mistere,
reliefându-i stângăciile și evidentele influențe ce
sufocă fibra anumitei originalități: „În ceea ce privește
maniera conceptuală și stilistică, nu mai încape vreo
îndoială că G. Baronzi copiază cu fidelitate pe Eugène
Sue, Paul Féval și Frédéric Soulié. Bineînțeles, cu
stângăcii și naivități în ridicol, inerente la un debutant
care experimenta pentru prima oară formula genului în
literatura noastră” (p. 22). Criticul prezintă și
încetățenirea rețetei foiletonistice profilate în
romanele „de moravuri” semnate de Filimon și Ioan
M. Bujoreanu, ambii plasați sub oblăduirea modelului
impus de Sue.
Personajele sunt elaborate după convenții,
împărțite în fizionomii antinomice, slujite de un stil
empatic, pigmentat de comentarii ocrotitoare față de
exponenții binelui și izbucniri de blam asupra
actanților ficționali aflați sub zodia răului. În mod
inovator, Dinu Pillat se abordează varianta propriu
românească a speciei, ipostaziată de romanul
haiducesc, avându-i pe N. D. Popescu și Panait Macri
ca reprezentanți. Acesta are ca trăsătură definitorie „o
naivitate de basm popular”, iar stilul este unul de o
„artificialitate teatrală”, ce exagerează senzaționalul
de melodramă cu accente de cruzime și violență.
Dozarea acestor ingrediente și modificarea intrigii
după cerințele formulei rezultate vor conduce la
apariția romanului tâlhăresc, desprins din trunchiul
ficțional al celui haiducesc, și ilustrat de Ilie Ighel.
Prima cercetare semnificativă de istorie literară
semnată de Dinu Pillat oferă o înțelegere desăvârșită a
unei secvențe culturale de răscruce din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, perioadă în care
elanurile romantice se amestecau cu avânturile
patriotismului și cu influențele marilor literaturi.
Radiografia literară este una impresionantă, iar
asocierile culturale impecabile. Ipotezele formulate
inspirat își găsesc susținere potrivită în planul
eșafodajului teoretic, hrănit din claritatea și siguranța
argumentelor culturale.
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CORNELIA PILLAT – 100
Anca MATEESCU
Am cunoscut-o pe Cornelia Pillat la puţin timp
după ce am început să realizez, la Radio România
Cultural, emisiunea Portrete şi evocări literare.
Prima înregistrare a fost un profil al socrului ei, poetul Ion Pillat. Se împlineau atunci, în primăvara lui
1991, 100 de ani de la naşterea autorului Visărilor
păgâne. Începuturile sunt întotdeauna dure și pot
favoriza, la anumite persoane, declanșarea unui acut
sentiment al imposturii... eu eram atunci la început.
Doamna Pillat m-a făcut, cu mult tact, să trec cu
destulă uşurinţă peste un astfel de obstacol, încă de
la prima întâlnire. Fără să-mi dau seama, fusesem
admisă în anul întâi, la o altfel de facultate, unde o
profesoară care nu predase niciodată dar care avea
un har înnăscut de povestitoare avea să-mi ţină, ani
de zile, cursuri de istorie literară. De fapt, cursuri de
viaţă. Acum, în primăvara lui 2021, când mă gândesc din nou la ea, Cornelia Pillat e cea care ar fi
împlinit 100 de ani.
„Iubita mea Nelli,
Spui în scrisoarea ta că te consideri „puţin
interesantă, plicticoasă, greoaie şi desuetă”. Citind
această descripţie a ta despre tine, cu un ochi am
plâns şi cu unul am râs. Tu nu ai nici cea mai mică
idee cum eşti cu adevărat, cum te văd ceilalţi din
afară”. Aceste rânduri i le scria Pia Pillat în anii 70,
de la Londra, cumnatei sale de la Bucureşti, Cornelia
Pillat. Nu-mi dau seama dacă, într-adevăr, Cornelia
Pillat se considera, fie şi numai în anumite momente,
„puţin interesantă, plicticoasă, greoaie şi desuetă”.
Dar ştiu că Pia Pillat avea mare dreptate când îşi
continua scrisoarea către Nelli astfel: „Eşti ca o apă
adâncă, clară şi prietenoasă – care lasă mult
imaginaţiei de completat, căci fundul e ascuns şi
greu de descoperit. Şi ai în tine rezerve de dragoste
şi dăruire infinite şi ai inteligenţa constructivă a celor
ce fac ceva şi adâncimea celor ce vad dincolo de
suprafaţă şi înţeleg fără cuvinte”.
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Cornelia Pillat era fiica lui Gheorghe Ene
Filipescu, proprietarul unui vestit atelier de
încalţaminte din perioada interbelică, fruntaş al
vechii mişcări socialiste, întemniţat după venirea
comuniştilor la putere şi mort, în 1952, în
închisoarea de la Târgu Ocna. Prin căsătoria cu Dinu
Pillat, Cornelia a intrat într-una dintre cele mai de
vază familii boiereşti din România interbelică, în
care s-a integrat perfect şi căreia i-a fost de la început
şi i-a rămas devotată până la sfârşit.
A urmat cursurile Facultăţii de Istoria Artei şi ale
Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti, fiind
colegă cu Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Geo
Dumitrescu şi cu cel ce avea să-i devină soţ, Dinu
Pillat. S-a specializat ca istoric de artă medievală,
semnând mai multe studii despre pictura bisericească
veche: Biserica Creţulescu din Bucureşti (Ed.
Meridiane, București, 1968), Pictura murală în
epoca lui Matei Basarab (Ed. Meridiane, 1980),
Variaţiuni pe teme date în arta medievală
românească (Ed. Vremea, București, 2003)
Cornelia Pillat a fost ca şi soţul său, scriitorul
Dinu Pillat, un om de o mare fermitate morală şi, în
ciuda unei fragilităţi aparente, un om foarte puternic.
A reuşit să depăşească momentele de cumpănă prin
care au trecut ea şi familia ei, pornind de la
convingerea că viaţa nu e făcută numai din
nenorociri şi că, după un dezastru, vin, cu siguranţă,
şi clipe mai prielnice. În ziua ce-a urmat arestării lui
Dinu, Cornelia Pillat s-a dus la Biblioteca Academiei
unde lucra îmbrăcată în cel mai frumos taior. Era
distrusă sufleteşte dar ceilalţi nu aveau voie sa vadă
acest lucru. Pentru că ea aparţinea – aşa cum spunea
Ion Vianu într-o emisiune pe care i-am dedicat-o
Corneliei Pillat la un an de la moartea ei – „acelei
specii de români care nu au consimţit la disperare. A
continuat să lucreze, producând scrieri remarcabile
de istoria artei româneşti, s-a consacrat editării
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operei lui Ion Pillat şi a lui Dinu Pillat. Nu dădea
impresia resemnării, ci a împlinirii. „Am suferit mult
– mărturisea Cornelia Pillat – dar am fost şi foarte
fericiţi.

Nu-mi dau seama exact când relaţia dintre mine
și Cornelia Pillat, adică relația reporter/interlocutor
s-a preschimbat în altceva. Poate că atunci cînd a
început să mă dojenească blând şi să-mi spună că vin
la ea numai din interes. Adică să înregistrăm o nouă
evocare. Şi când mie a început să-mi pese şi să mă
doară că îmi spune aşa ceva.
Cornelia Pillat era colaboratoarea ideală pentru
emisiunea Portrete şi evocări literare. Cunoscuse –
mai de aproape sau mai de departe – „toată floarea
cea vestită” a scriitorimii române de dinainte şi de
după cel de-al doilea război mondial, începând de la
rude – Ion şi Dinu Pillat – continuând cu profesorii
pe care i-a avut la facultate şi terminând cu colegii de
la Institutul de Istoria Artei condus de George
Oprescu.
Scria repede, uneori în doar două, trei zile după
ce o rugam. Nu se apuca niciodată de lucru până nu
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se autoconvingea că are ce să spună. Din când în
când trebuia să insist ca s-o înduplec. De cele mai
multe ori nu.
Textele erau exact aşa cum mi le doream: nu
foarte lungi. Impecabil scrise. Adevărate bijuterii în
filigran. Mult mai târziu am reuşit s-o conving să nu
mai scrie de fiecare dată și să-mi povestească “la
liber”. O înregistram întotdeauna în apartamentul ei
din Drumul Taberei, de pe Aleea Pravăț. Mă aștepta,
invariabil, cu o cafea și cu o tratație. Iar eu întârziam
aproape mereu. Nu se supăra niciodată. Ea se așeza
în fotoliul dinspre fereastră iar eu în cel de lângă ușă.
Stăteam mai întâi de vorbă, așa, de încălzire. Îi
povesteam ce mai e nou pe la Radio, ce înregistrări
am mai făcut. Îmi dădea idei, sugestii și mă ajuta,
când putea, cu contacte. Datorită Corneliei Pillat am
făcut primele înregistrări cu Monica Lovinescu și tot
datorită ei am fost acasă la Lena Constante. Apoi treceam la treabă. Îi aud și acum glasul calm, măsurat,
ușor ascuțit, învăluit de aburul amintirilor și acompaniat, mai tot timpul, de cântecul canarilor pe care-i
ținea, într-o colivie, pe balcon. Corabia lui Ion Pillat
ne veghea dintr-un colț al camerei iar noi navigam
liniștit, spre un țărm improbabil, având la dispoziție
tot timpul din lume.
Cornelia Pillat a publicat, în 1997, Eterna
întoarcere. O carte minunată, care se citeşte ca un
roman. O surpriză atât pentru cei care îi ştiau doar
studiile de istoria artei sau ediţiile pe care le-a îngrijit din opera lui Ion Pillat şi a lui Dinu Pillat dar şi
pentru prieteni. Barbu Cioculescu spunea că în
Eterna Întoarcere a descoperit cu surprindere „o
scriitoare înnăscută şi o evocatoare de mare forţă”.
Iar mie, atunci când a apărut cartea, mi-a făcut cel
mai frumos cadou pe care mi-l putea dărui vreodată
– această dedicaţie: „Ancăi Mateescu, cu dragoste
multă şi recunoştinţă deoarece îi datorez multe din
paginile acestei cărţi pe care le-am scris pentru ea.
Nelli Pillat“.
Eu sunt ca un Monte-Cristo care iartă dar nu uită
nimic obişnuia să-i spună Cornelia Pillat fiicei sale,
Monica. Eterna întoarcere reluată în Ofrande a fost
„răzbunarea” ei peste ani. Şi biruinţa.
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SEMINAR PILLAT
Al. CISTELECAN
Simplă precizare: Exercițiile care urmează nu
(prea) se adresează celor deja inițiați în lectura și
interpretarea poeziei. Ele vor să facă un mic
serviciu celor aflați abia la început, elevi și
studenți. Nu (mă) interesează erudiția critică a
eventualului cititor (al poeziei), ci posibilitatea de
a-și asuma personal poezia, deși nu sunt de partea
celor care cred că exegeza sufocă opera (din
contră, cred că ea e întotdeauna un drum spre ea).
De aceea nici n-am împănat comentariul cu
trimiteri și note, deși cei pricepuți vor putea
constata imediat că multe observații au fost deja
făcute – sau chiar au devenit locuri comune.
Acolo unde-n Argeș se varsă Rîul Doamnei
Și murmură pe ape copilăria mea
Ca Negru Vodă, care descălecînd venea,
Mi-am ctitorit viața pe dealurile toamnei.
Ctitorii deschid cel mai relevant volum al lui Ion
Pillat – Pe Argeș în sus – și stau de prag pentru
ciclul Florica. E o ușă solemnă, de care se trece
doar cu pietate, pentru a intra în cel mai melancolic
paradis din poezia română. Ceea ce urmează e o
pură liturghie anamnetică. Titlul volumului (care
întoarce sensul traseului din legenda „Monastirii
Argeșului”) impune nostalgia ca expediție spre
obîrșii, spre originar, spre armonia genezică, nu
doar spre paradisul copilăriei. Expediția
recuperatoare e, însă, și o ascensiune (fiind, în
același timp, o coborîre în timp), unind astfel axele
unei anabasis cu cele ale unei catabasis. Cum
întreg volumul e un imn melancolic, nostalgia carel domină sugerează că la baza viziunii evocatoare
stă un timp de tipul celui numit de Blaga „timp
cascadă”, în care valorile stau în temeiul
începuturilor. Istoria și biografia vor fi doar un
proces de pierdere, de diminuare și alienare. Mersul
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înapoi pe firul lor înseamnă regăsirea celor
pierdute, a unui timp sacramental, paradisiac.
Începutul e o închinare, un omagiu și o rugăciune
implicită. Adverbul cu care începe poezia – cu o
sonoritate solemnă el însuși – arată că vom avea dea face cu o – după vorba lui Bachelard –
„contemplație imperială”, panoramică – și care se
focalizează pe chiar spațiul genezic. Punctul central
al acestui spațiu e reprezentat de o logodnă a apelor
princiare. Argeșul e, de fapt, singurul nostru rîu cu
prestigiu princiar (datorat atît legendei descălecării,
cît și legendei Monastirii); rîurile ardelene sînt –
grație lui Goga – rîuri jeloase, cu ape îndurerate,
elegiace, iar Moldova, cu tot cu Molda și zimbrul
ei, nu și-a croit destin princiar. (Concurență i-ar face
doar Oltul, dar nici Grigore Alexandrescu, nici Geo
Bogza n-au reușit să facă din el o apă princiară, deși
au făcut din el o apă eroică). Desigur că ecourile
legendare însoțesc Argeșul imediat ce e
numit/invocat, dar aici caracterul lui princiar/
voievodal e întărit de logodna cu Rîul Doamnei.
(Limba română le refuză poeților – și nu numai lor,
firește –, cîteva reverii – sau facilitatea acestora.
Poetul român nu poate avea o viziune maternă a
pămîntului, bunăoară – decît printr-un efort de
transmutare. Nici pentru apele curgătoare reveriile
materne nu sînt legalizate de limbă. Le putem alinta
– pîrîiaș, rîuleț –, dar nu le putem feminiza decît
prin eventuale nume individuale sau prin trecerea
lor în proprietatea unei Doamne – ceea ce nu e decît
o intermediere). Acolo unde se logodesc aceste ape
princiare, pe un loc fast, se contopește și murmurul
(amoros) al apelor cu murmurul (fericit) al
copilăriei. Focalizarea pe un spațiu devine simultan
focalizarea pe un timp – paradisiac numaidecît.
Contemplația se ramifică subit, căci ea cuprinde
acum nu doar spațiul copilăriei, ci și timpul
acesteia, precum și, odată cu invocarea lui Negru
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Vodă, timpul istoric (legendar, de fapt). Copilăria e
un gest întemeietor, o „descălecare” și o „ctitorie”;
una pe „dealurile toamnei” – dealuri, la Pillat, ale
belșugului, dealuri paradisiace ele însele. Urmarea
nu e decît o beatificare a acestor tărîmuri.
Prin viile de aur ca banii dintr-o salbă
Pe al colinei mele împodobit pieptar,
Închis-am fericirea în strîmtul ei hotar
De nuci bogați în umbră, umbrind o casă albă.
Beatificarea are întotdeauna nevoie de aur
(lumina însăși devine de aur) – iar pictura lui Pillat
e una auriferă prin excelență (precum la Fra
Angelico). Peisajul aureolat, sacralizat, devine,
totodată, mai intim (e progresia amintirii) prin
delicata lui antropomorfizare și diminutivare; e un
univers la îndemîna copilului, nu unul care strivește
prin măreție și dimensiuni. Imaginația pusă în
slujba amintirii infantilizează lumea. Podgoriile
devin bănuți de salbe iar colinele pe care ele
strălucesc devin pieptarul pe care joacă. Pe cît e de
deschisă perspectiva inițială, pe atît de centrată și
condensată devine ea prin abnegația imniforă a
amintirii. Pînă cînd se închide în jurul „casei albe”
și devine un țarc al fericirii. E prima sugestie
elegiacă a poeziei, pentru că fericirea închisă aici
nu mai are cum ieși.
/.../
Las altora tot globul terestru ca o minge,
Eu am rămas în paza pridvorului străbun,
Ca să culeg cu ochii livezile de prun
Cînd alb Negoiul, toamna, de ceruri se atinge.

Pe cînd îmbracă țara al iernii alb suman,
Să deslușesc cu piere trecutul, an cu an,
Pe drumuri depărtate sunîndu-și clopoțeii.
Timpul contemplației (al anamnezei) e însă un
timp de iarnă (existențială), în opoziție cu timpul
exultant contemplat, din care mai rămîne doar
mireasma de tei. Popasul în copilărie e doar prilejul
unei meditații elegiace despre trecerea timpului, ale
cărui frunze cad una după alta, îndepărtîndu-se de
prezent în sania/ trăsura copilăriei. Nici nu mai are
consistența unei amintiri, ci doar evanescența unei
visări.
Să stau, pe cînd afară se stinge orice șoaptă,
Privind cenușa caldă din vatra mea, de-acum –
Și să aud deodată cu-nfiorare cum
Trosnește amintirea ca o castană coaptă.
Perspectiva imperială a contemplației de la
început devine pînă la urmă o contemplație
claustrală în care Pillat „aude” cum se sting toate
sunetele lumii și privește doar cenușa amintirilor.
Trecutul e însă o cenușă „caldă” încă iar amintirile
sparg monotonia solitudinii cu zgomotul și gustul
castanei din copilărie. Frapanța amintirii încă mai
are fragranță și ea punctează paradisiac prezentul.
Întreg „gustul” copilăriei reînvie în astfel de
fulguranțe și copilăria însăși a devenit un fruct copt.
În jarul amintirilor doar, e drept, dar nostalgia a
transformat copilăria în aliment paradisiac.

Diminutivarea de dinainte își răsfrînge ecourile
și-n redeschiderea – acum și mai amplă –
perspectivei (globul e o minge) iar intensitatea
amintirii pare a-l strămuta definitiv pe poet în
timpul/ spațiul copilăriei (pe reversul nescris,
prezentul devine un timp elegiac, un loc din care se
fuge); doar că acum „culesul” e doar contemplativ
(contemplația,
prin
condiție,
presupune
distanțarea); nu prune culege Pillat, ci doar
amintirea prunelor copilăriei. Dar spațiul rămîne
unul sacralizat, atingînd cerul.
Și tot visînd la vremea cînd înfloriră teii,

Dinu şi Ion Pillat, la Balcic, 1938
DINASTIA PILLAT

CONVORBIRI LITERARE

37

„MAHALAUA ERA NATURALĂ
ÎN BUCUREŞTII INTERBELICI ”
Gheorghe GRIGURCU
Azi un răsărit straniu ostenit, cu alură crepusculară.
Soarele placid pare a lumina în silă, cerul, deși senin, are
o tentă albicioasă. Dedesubt o lene invincibilă a tuturor
lucrurilor.
*
Începi a te teme de primejdiile care încă plutesc în
văzduh, care încă zăbovesc în invizibil. Sunt cele mai
reale.
*
„Și toată frumusețea lumii e fie o amintire a
paradisului, fie o profeție a lumii transfigurate
(Berdiaev).
*
Mitologia amintirii e cea mai impresionantă pentru
că e un amestec de abstracțiune și concret, de vis și carne
omenească. Cea a viitorului este exsanguă, neviabilă. Cît
despre mitologia prezentului, mai bine să nu vorbim.
*
„Nu înțelegi nimic din viața, cultura și politica
americană dacă nu ții seama de faptul că America își are
rădăcinile în Teologie. «A Nation of God», așa le-a
plăcut americanilor să-și spună. Originile religioase ale
democrației americane. Marea forță – și tragica
slăbiciune totodată – a Americii izvorăsc de aici: că
democrația n-a izbutit încă să fie «secularizată», este o
instituție politică hibridă” (Mircea Eliade).
*
Abraham Lincoln, al șaisprezecelea președinte al
SUA, un impresionant autodidact. A urmat mai puțin de
un an școlar, învățînd singur să scrie și să citească.
*
Moartea: mirabil resort al cunoașterii. Antropologii
sunt de părere că, realizîndu-și condiția sa de ființă
muritoare, ceea ce a înscris începutul cunoașterii de sine,
hominidul a devenit homo sapiens.
*
Există două feluri de curaj: cel de-a combate Răul și
cel de-a nu-l comite. În ciuda aparențelor, ultimul e mai
important deoarece e mai greu de atins.
*
Senectute. Cel mai tonic factor al existenței,
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cursivitatea sa. Ai simțămîntul animalic că lucrurile vor
rula tot așa, în nemărginire.
*
„Smerenia în asceza marilor oameni duhovnicești
înseamnă arta de a fi exact la locul tău” (Evdokimov).
*
„În unele zone din China și Asia de Sud cresc niște
copaci extrem de rari și veșnic verzi, ale căror trunchiuri
ajung să se înalțe în cîteva sute de ani chiar și pînă la 35
de metri. Pentru constructori lemnul obținut din acești
arbori, așa-numitul nanmu, a fost dintotdeauna aur curat.
De altfel, el a fost denumit și «firul de aur», fiind de fapt
mai scump decît prețiosul metal. (…) El este fenomenal
de rezistent, reacționînd într-o mult mai mică măsură
decît alte tipuri de lemn la umiditate și schimbări de
temperatură. În plus, el are și un miros plăcut. Împăratul
Yongle a dorit să folosească din plin «firul de aur» la
ridicarea Orașului Interzis, din el fiind realizate multe
dintre impozantele coloane ale celor mai importante
clădiri” (Formula As, 2020).
*
Existența noastră, o vastă industrie a fragmentului.
Zilnic întîmpinăm și depunem innumerabilele fragmente
ale acesteia. Fragmentul e proxim, palpabil, al nostru,
întregul e îndepărtat, dificil, cețos atunci cînd îl
aproximăm, oferindu-ne nostalgia fragmentului.
*
Nici nu se mai ostenește a se ascunde după alții. Se
ascunde acum după sine.
*
Orice s-ar zice, sacrificiul primar al scrisului e viața.
Fluxul umoral nu intră în text decît trecut în codul
reificant al acestuia.
*
Un război rece în curs. Cuvinte, exclusiv cuvinte deatîtea ori dezabuzate, clorotice, clătinătoare, îndoindu-se
de sine, care-și iau inima-n dinți spre a se opune
omnipotentei, implacabilei lumi tehnicizate. O armată ce
încă mai rezistă.
*
„Dacă am putea să ne comportăm cu noi înșine așa
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cum ne comportăm cu alții, la care, văzînd un chip
întunecat, presupunem o misterioasă și incontrolabilă
putere. În schimb în ceea ce ne privește ne cunoaștem
toate lipsurile, distingem cu precizie ezitările și suntem
constrînși să sperăm într-o forță inconștientă care să
izbucnească din tainicele sufletului nostru și să acționeze
cu o subtilitate proprie ei” (Cesare Pavese).
*
Puținul ca atare e mai tolerant cu Nimicul decît
multul. Conține potența unei chenoze.
*
Doi curenți în sens opus ai existenței ce se apropie de
final, indicîndu-i complementar demonia neîmplinirii:
lucrurile care ți-au plăcut, dar care te lasă acum rece,
asemenea unor jucării ale copilăriei, lucrurile pe care leai dorit cu ardoare, dar care vin prea tîrziu, asemenea
unei întîlniri imposibile ce odinioară ți-ar fi putut
schimba viața.
*
„Nemărginit îți este dorul: cum vrei să se cuprindă
în realitatea mărginită? Totdeauna rămîne un prisos;
disperare sau ironie” (Titu Maiorescu).
*
Creație. A medita prin chiar intermediul jocului.
*
„Papagalii sunt păsări inteligente, dar Eric este un
geniu! (…) Acesta a devenit erou național în Australia.
Marți noaptea, în jurul orei 2.00, pasărea verde care
cîntărește doar 270 de grame, a început să strige ca din
gură de șarpe «Anton! Anton!». Însă la ora aceea
stăpînul lui, Anton Nguyen, dormea extrem de adînc și
nu simțise că întreaga lui locuință din Kangaroo Point,
Brisbane, Australia, fusese înghițită de un fum gros și
înecăcios. Așa că Eric a zburat de pe colivia lui și a
început să îl ciupească pe Anton de ureche. Buimac,
bărbatul s-a trezit, a realizat pericolul. A luat pasărea și a
ieșit repede în fața casei” (Click, 2020).
*
Momente aidoma unor porțiuni de zăpadă întîrziată,
în timp ce primăvara operează deja în jur.
*
Prezentul: „maturitatea” fadă a timpului.
*
„Cultura lenei este să te scoli la șase dimineața ca să
ai mai mult timp de stat degeaba” (Tristan Bernard).
*
Senectute. Ți-ai resimțit tinerețea ca pe o
formidabilă, halucinantă așteptare. Ce aștepta? Acum îți
dai seama că se aștepta pe sine însăși.
*
„Descoperire epocală: NASA confirmă că există apă
pe Lună. Cercetătorii care au folosit un Boeying 747 ce
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a urmărit satelitul natural al Terrei orbitînd în jurul
planetei noastre, au confirmat că există o calotă glaciară
de 40.000 kmp. În 2009, s-a crezut că gheața selenară
este fie hidroxil (OH), fie H2O. În 2020, va fi trimis
primul robot care să confirme cu probe concludente
prezența apei care va sta la baza stabilirii primelor
colonii umane” (Dilema veche, 2020).
*
Amintirea, similară unui fruct copt, plin de semințe.
Forme de viață ce vor rodi. A.E.: „Aici sau dincolo?”.
*
Fie că e o reacție împotriva opresiunii, fie că o pretinzi
pentru a abuza de ea, libertatea e o stare de revoltă. O
insurgență a ființei explicabilă printr-un dezechilibru cu
care se confruntă. Berdiaev afirma că dacă pentru antici
problema capitală o reprezenta Destinul, pentru moderni
aceasta este Libertatea. Revolta cronică a lumii actuale,
inclusiv împotriva transcendenței celei făuritoare de
Destin. Suntem tot mai rebeli…
*
„O fi bine în Rai, dar cele mai interesante personaje
nu ajung acolo” (Nietzsche).
*
Senectute. Trăiești cu nădejdea că trecutul te va
succeda, iar viitorul va rămîne în urmă, inutil.
*
Visele diurne răspund unor întrebări subiacente
ființei noastre. Visele nocturne vorbesc neîntrebate,
ajungînd nu o dată la un insuportabil vacarm.
*
Cea mai somnoroasă viețuitoare se pare că e rîma,
care poate dormi pînă la trei ani.
*
„La ședințele noastre au ținut discursuri instructive
despre meserii d-nii: Constantin Dragoș, măiestru
pantofar din ramul papucăritului; Zaharie Voilean,
măiestru croitor, a întreținut auditorul în 2 ședințe cu un
discurs de interes din breasla croitoritului; Emil Pătruț,
măiestru măsar, cu bogate esperiențe, cîștigate în diferite
orașe, în cari măsăritul este ajuns la perfecțiune – a ținut
să’și espună în una din ședințe esperiențele cîștigate în
ramul măsăritului, pe care îl profesează cu rară
destoincie; sodalul lăcătar Ioan Moldovan, în un tractat
liber ne-a vorbit despre electricitate în legătură cu
lăcătușitul” (Anuarul I al Reuniunii sodalilor români din
Sibiiu, cuprinzînd unele date dela întemeierea ei pînă la
31 Decembrie 1899, Sibiiu, 1900).
*
Senectute. Uneori te simți mai mult text decît ființă,
acum cînd nu mai ai nimic de pierdut.
*
Corăbioare de hîrtie care pleacă pe apa unui rîu, așa
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sunt clipele pe care le-ai socotit cîndva importante, pe
care acum, evocîndu-le, le-ai putea socoti și mai
importante.
*
Amintirea crește din memorie aidoma unei plante din
țărînă, încununînd-o cu starea sa de ființă sui generis
pînă la inflorescență.
*
„Eleganța este singura frumusețe care nu se ofilește”
(Audrey Hepburn).
*
Satisfacția unei împliniri, un efect al integrării
noastre în rularea timpului. Intemporalitatea o poate
neutraliza.
*
„Inconștientul, subliminalul nu este în fond decît
lumea exterioară, cu adevărat exterioară (ceea ce explică
aerul său stupid și misterios), este exteriorul servindu-se
de mașinile mele. Întîmplarea face să scoată uneori în
acest exterior efecte extraordinare. Dar dacă numărăm
încercările, nerozia iese biruitoare. Nu există «geniu»
pur inconștient. Omul de geniu este, dimpotrivă, acela
care știe să profite de figurile aruncate de hazard. De aici
el scoate o resursă nesecată, vastă ca și lumea. Dar își
păstrează arta de a suprima – de-a lega din nou libertatea
sa” (Valéry).
*
Un aspect primar al defensivei: mefiența.
*
Nu cumva pornirea de a calibra excesiv micile
neplăceri reprezintă o lașitate a eului, care încearcă astfel
a se sustrage confruntării cu cele majore?
*
Fiecare pisică are un miros unic, precum amprentele
noastre digitale.
*
Scriptor. Complexitățile tind la un fir rațional
ordonator, la simplitate. Simplitățile tind la metafora
care sugerează complexitățile.
*
„Privește-mă cu un singur ochi, ca să te privesc cu
amîndoi” (proverb oriental).
*
A realiza moralmente moartea presupune a muri
puțin înainte de apariția ei ca atare și a trăi puțin după. A
o integra în existența curentă cu aerul ușor astuțios că no recunoaștem.
*
„Artist este acela care poate să coboare pînă la o
asemenea adîncime în el însuși, acolo unde să găsească
viziuni care sunt în același timp și acțiuni; arta adevărată
risipește contradicția dintre acțiune și contemplare, căci
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este o contemplare activă sau o acțiune contemplativă, o
contemplare ce zămislește o operă, din care se desprinde
un produs. De aceea anulează și diferența dintre real și
imaginar, dintre natural și închipuit” (Maria Zambrano).
*
Amintirea ta se bizuie pe epave pe care niciodată nu
le mai poți aduce la suprafață.
*
Un sentiment care nu e inepuizabil nu merită atenție.
*
Mahalaua era naturală în Bucureștii din interbelic, cu
poezia sa aspră cum o floare apărută pe maidan, alintată
de romanțe și frisonată de melodrame. A mai persistat
(am mai prins-o și eu) în capitala anilor ‘50-‘60, după
care a fost înghițită de talazul înspăimîntător al noilor
cartiere de blocuri, uniformizatoare fără speranță, stihie
urbanistică a „socialismului victorios”, care ștergea
implacabil orice deosebire, dacă nu dintre sat și oraș,
măcar dintre un oraș și altul. Intrai în omogenitatea de
ziduri albicioase a blocurilor ca într-o pădure în care te
puteai rătăci cu cea mai mare ușurință. O agreabilă
surpriză, acum, în toamna 2004, cînd regăsesc crîmpeie
din peisajul periferic „cu portiță și cișmea”, la Tg.
Cărbunești, conservat cum într-o mică rezervație. Pînă
cînd? Trecînd printre casele scunde, stîngace, timide ca
printr-un loc familiar, evadez din timp ca-ntr-un vis…
*
Excesul de pedanterie trădează în cazul creatorilor
autentici o spaimă, iar în cazul mediocrităților pur și
simplu o slăbiciune.
*
„A venit o vreme în care Evanghelia, «harul» s-au
preschimbat într-o lege nouă, mai aspră față de oameni
decît Legea veche. Totul a devenit subiect de frămîntări
penibile și nevindecabile, ca și cînd în ciuda corului
îngerilor de la nașterea creștinismului n-ar mai fi nici o
bucurie nici în cer, nici pe pămînt. Prin meschinăria
frămîntărilor la care ne-am supus, printr-o răsturnare a
lucrurilor, l-am făcut și pe Dumnezeu meschin”
(Kierkegaard).
*
Dacă orice bilanț moral nu ar avea o nuanță
profetică, iar orice început moral nu ar poseda o notă de
paseism, nu te-ai putea împăca lesne cu propria-ți
conștiință.
*
Dumnezeu nu pare a ține pasul cu moda. E arhaic așa
cum este pentru ființa umană copilăria, așa cum este
pentru univers eternitatea.
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DESPRE CAUZA RĂULUI
DIN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
Mircea PLATON
Într-o epistolă deschisă adresată conducerii
Ministerului Instrucțiunii publice cu ocazia
împărțirii premiilor de la finele anului școlar
1864-1865, Ion C. Brătianu, aflat atunci în
opoziție față de guvernele fidele lui Al.I. Cuza,
făcea observația că, în cuvântările lor de la
decernarea premiilor, reprezentanții Ministerului
Instrucțiunii publice puseseră neajunsurile
sistemului de învățământ românesc, atunci abia
înființat ca învățământ de mase, pe seama
profesorilor și a părinților: „Dacă am pătruns
bine ideia dumitale, causele principale ale stării
defectuoase a instrucţiunii noastre publice sunt
întâi lipsa de o metodă completă şi raţională şi
puţinul devotament al profesorilor în îndeplinirea
misiunii lor; a doua, nepăsarea părinţinţilor, atât
pentru educaţiunea copilaşilor lor în familie, cât
şi pentru priveghiarea ce ar trebui să esercite
asupra instrucţiunii ce copii primesc în școlile
publice. Plecând din acest punt de vedere,
dumneata faci apel la aceste două categorii de
cetăţeni cu un accent ce simte ori cine că iese din
fundul inimei dumitale. De ce însă te ai oprit aci,
domnule director? Oare posiţiunea dumitale
oficială te-a oprit d’a merge cu investigările mai
departe? sau într’adevăr, lipsit de elementele ce
nu le puteai lua din cunoscinţa trecutului, n’ai
putut compara ceea ce este cu ceea ce a fost ca
astfel să descoperi adevăratele cause ale răului?”1
I.C. Brătianu se întreba dacă e corect să pui
toată responsabilitatea în cârca părinților și a
profesorilor, adică a indivizilor, atât timp cât
școala e organizată și controlată de guvern:
„Cuvintele ce ai adresat profesorilor şi părinţilor
am zis c’au fost destul de simţite pentru ca să-i
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pătrundă şi să-i facă să-și îndeplinească datoriile
lor c’o îndoită silinţă; dar permite-mi şi mie ca ’n
cualitatea de părinte de familie să esamin dacă şi
guvernul n’are nimic a-şi oserva, de nu este
nevoie ca şi dânsul să-și schimbe sau să-şi
îmbunătăţească metoda în acţiunea ce are asupra
instrucţiunii publice. Pe cât timp o funcţiune
socială este lăsată la acţiunea individuală a
cetăţenilor, răspunderea toată cade asupra lor;
dacă ’naintea creării armatelor permaninte, a
disciplinei şi a tacticei moderne, cetăţenii unui
Stat erau curagioşi, oameni de arme, aceasta o
datoreau bărbăţiei lor, demnităţii lor,
patriotismului lor individual; dacă asemenea
până când nu se organisase instrucţiunea publică,
până când guvernele nu concentraseră în mânele
lor instrucţiunea naţională, cetăţenii erau bine
educaţi şi cu multă instrucţiune, tot meritul era al
lor, şi guvernele aveau puţină răspundere. Acolo
însă unde armata a devenit permaninte şi supusă
la o acţiune directă a guvernului, acolo unde s’a
organisat o educaţiune publică şi s’a concentrat
în mânele guvernului toate mijloacele de
instrucţiune, rămânând individului un foarte mic
rol, mai toată răspunderea a căzut asupra
guvernului, precum tot lui i s’a atribuit şi partea
cea mare a meritului: soldaţii ca şi ofițerii Papei
erau proverbiali în nemernicia lor şi tot acei
oşteni ca legiuni ale lui Garibaldi s’au arătat eroi
la 49”2.
Brătianu verifică apoi aceste principii prin
aplicare la istoria românilor, arătând cum vitejia
românească și vrednicia cărturărească țineau, în
trecut, de virtutea boierească și țărănească, nu de
cea a unor state prea slabe pentru a întreprinde
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eforturi sistematice în acest sens: „Dar să
studiem teoria mea într’un cas mai local şi care
să nu mai poată lăsa nici o îndoială despre
esactitatea sa. În timpii trecuţi, pe când Românii
n’aveau nici armate disciplinate, nici instrucţiune
concentrată, ei avură oameni mari de resbel, eroi;
oamenii lor de Stat nu cedau în nimic celor din
Statele vecine, şi documentele ce se găsesc în
Archivele străine scrise de dânşii, precum şi
cuvintele ce ţineau în latineşte ca ambasadori în
dietele Poloniei ş’ale Ungariei, ne mărturesc că
ei erau foarte instruiţi pentru timpii aceia şi
n’aveau nevoie de străini cari să scrie sau să
comande pentru dânşii”. Acele vremuri premoderne erau, afirmă Brătianu, „timpi când
fiecare monastire era o universitate, fiecare casă
boierească un colegiu, fiecare boier un instructor
de arme ş’un iniţiator la vitejia Românească”3.
Venind mai aproape de epoca sa, Brătianu îl
evocă pe Gheorghe Lazăr, unul din oamenii mari,
care au știut să „gândească și să voiască pentru o
națiune întreagă”: „Lazăr, necunoscut, neavând
alt titlu decât acela de Român, ce atuncea, cum
am zis, era un nume de dispreţ, din fundul unei
chiliuţe din hanul lui Şerban-Vodă, pre câtu ’mi
aduc aminte, găsi discipli şi patroni şi rădică o
școală măreață, puternică, nu de piatră şi de var,
ci o şcoală morală de unde virtutea, patriotismul,
amoarea științei şi devotamentul până la
sacrificiu pentru binele public se răspândiră ca
nişte raze bine-făcătoare peste toată România.
Acestei suflări de viaţă, de viaţă română, datorim
tot ce avurăm păn’acum; ea ne-a dat Văcărești,
Eliazi ş’Asăchești, Alessandrești şi Alessandri;
ea inspiră pe legistul Moroiu, care ne aduse un
minut aminte demnitatea magistraţilor români, ea
a dat inimă lui Gr. Ghica Vodă, lui Constandin
Bălăceanu, Mitropolitului Grigorie; ea a
însufleţit pe Dinicu Golescu, pe Câmpineni şi Gr.
Cantacuzino; ea a făcut să nască noi Cantemiri,
ca iubitul nostru şi de fericită memorie Bălcescu,
ea a dat devotament acelor legiuni modeste de
profesori cari serviră de cadre la începul
organisării instrucţiunii publice şi cari, prin
spiritul ce-l aduseră în noile școale, ne făcură se
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credem într’un viitor prosper şi glorios; tot acea
suflare a școalei lui Lazăr deşteptă inimile
Românilor, le ’mbărbătă şi, prin Vladimirescu,
prin Solomon, prin Magheru, ne dovedi că nu
este vitejia care a părăsit pe Români, ci
ocasiunea, condiţiunile proprii d’a se
manifesta”4.
Date fiind aceste dovezi de vitejie și cultură
ale românilor lăsați să se organizeze singuri,
organic, Brătianu se întreabă dacă e normal ca
guvernanții moderni, având la dispoziție un stat
ale cărui mecanisme ordonează și controlează
viața cetățenilor, să pună eșecul mecanismelor și
politicilor guvernamentale pe seama cetățenilor.
Statul modern, arată Brătianu, construit în jurul
centralizării administrative, are resursele,
mijloacele și autoritatea și și-a arogat și puterile
de a interveni și de a regula aspecte ale vieții
private sau publice care depășesc cu mult limitele
a ceea ce făcea statul pre-modern sau
posibilitățile de rezistență ale cetățenilor din
statul modern. De la școală, la raporturile omului
cu Dumnezeu, totul e supus intervenției statului:
„N’avem, domnule director, decât se ne aducem
aminte că’n trecut, la noi ca ’n toată Europa,
guvernele aveau un rol foarte restrâns în
societate; că acţiunii individuale erau lăsate mai
toate funcţiunile sociale de cari era nevoie ca să
se satisfacă trebuinţele societăţii; chiar în
apărarea ţărei guvernul n’avea alt rol decât d’a
convoca pe apărători, d’a le da semnalul, d’a-i
conduce; în urmă însă, prin progresul ce a făcut
spiritul omenesc, s’a dovedit că oricât de
puternică este acţiunea individuală ea n’are decât
puterea unui atom în comparare cu puterea de
acţiune a asocierii tuturor acţiunilor individuale.
D’aci născu preocuparea d’a se găsi o combinare;
o organisare socială care să concentre toate
aceste acţiuni fără ca să stârpească, fără măcar ca
să micşoreze acţiunea individuală în această
asociaţiune generală. Acesta este problema cea
mare pusă de civilisaţiunea modernă, ş’a căreia
deslegare frământă de la un timp încoace cu atâta
putere societăţile Occidentale. Trebuinţele însă
ce au creat şi crează pe toate zilele o civilisaţiune
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ce naintează cu iuţeala vaporei şi care sboară, pot
zice, pe aripele electricităţii nu puteau aştepta
soluţiunea acestei probleme, şi cum asociaţiunea,
supt toate formele, putea singură se dea resultate
cari să ’ndestulese acele trebuinţe, societăţile au
alergat ş’au împrumutat o maşină care în
vechime, şi mai cu osebire la Romani, a dat
resultate măreţie: Centralisarea administrativă.
Astfel cele mai multe din Statele cîvilisate au
concentrat în mânele guvernului acţiunea
individuală în ceea ce privește apărarea ţărei, a
menţinerii ordinii din întru, adică a asicurării
fiecărui cetăţian, a instrucţiunii şi educaţiunii,
precumu ş’a tutor lucrărilor ce privesc înlesnirea
comunicărilor ş’a transportului. Unele din aceste
State au combinat astfel sistema lor de
administrare încât a mai lăsat un oarecare rol şi
individului în aceste funcţiuni sociale; dar altele,
precum este ş’al nostru, au concentrat toată
acţiunea în mâna guvernului; nimic nu mai se
poate mişca decât prin voinţa sa. Este un bine să
se împingă această sistemă până la estremitate,
adică până la absolutism? Vom vedea […] Ceea
ce însă ar trebui s’atragă atenţiunea noastră mai
multă este că de ce un guvern este mai june d’aceea şi presomţiunea lui este mai mare; astfel am
văzut la noi guverne cari au voit s’absoarbă chiar
acţiunea religioasă, care ’n fond nu este altă
decât ca tot guvernul să reguleze şi relaţiunile
noastre cu Dumnezeu; nu vă miraţi dară, nu
imputaţi Românilor dacă ei aşteaptă tot, dacă cer
tot de la guvern, ba încă dacă-i impută chiar
intemperiele cerului; ori ce drept atrage după
dânsul o răspundere; cine dară nu voiește să ia o
răspundere mai presus decât suferă puterea unui
om să nu-şi însuşească nici atribuţiuni, drepturi
ce un om nu trebue, nu poate să le aibă decât sfidând dumnezeirea”5.
Nici în privința învățământului lucrurile nu
stăteau altfel, puterile și ramificațiile birocratice
ale guvernului fiind copleșitoare: „Să revenim
însă la subiectul nostru, la instrucţiunea publică.
Astăzi, la noi, [...] orice acţiune, orice iniţiativă
în ceea ce s’atinge de instrucţiunea publică şi
particulară este ridicată indivizilor precum şi
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oricării asociaţiuni particulare; această funcţiune
socială a devenit o atribuţie esclusivă a
guvernului; el dispune de fondurile ce societatea
română consacră pentru instrucţiunea publică; şi
chiar atunci când un individ sau mai mulţi
împreună ar voi să consacre fonduri particulare
ca să deschidă o școală nu pot s’o facă până ce
guvernul nu le dă autorisare, nu le concede o
părticică din dreptul său, şi încă și dup’aceasta
programa instrucţiunii trebue să fie censurată de
guvern”6.
Brătianu precizează că intenția lui nu e de a
critica „sistema după care este organisată astăzi
la noi educaţiunea și instrucţiunea publică”, ci de
a arăta „că în sistema cea veche iniţiativa
individuală avea rolul principal în educaţiunea şi
instrucţiunea publică precum şi’n toate celelalte
funcţiuni sociale, când din contra prin
centralisarea asolută ce domneşte astăzi la noi
iniţiativa indivizilor este redusă la cea mai simplă
espresiune, şi prin urmare că tot depinde de la
inteliginţa, de la devotamentul, de la bărbăţia
oamenilor ce suntu la putere”7.
Brătianu conchide că e lipsit de patriotism și
de onestitate să învinuiești românii lipsiți de
pârghiile guvernului de păcatele elitelor
incapabile să structureze România așa cum ar
trebui: „Constatai cred, domnule directore, care
era puterea de iniţiativă individuală a Românilor
nu numai într’o epocă atât de depărtată de noi
încât să ne scape din vedere condiţiunile organice
ale societăţii d’atunci, ci chiar în timpii ce am
apucat mulţi dintre noi; nu numai într’o epocă de
vigoare naţională ci chiar atunci când eram mai
căzuţi decât întotdeauna. Să ’ncetăm dar cu
recriminările, cu insultele, ce la toate ocasiunile
s’aruncă naţiunii române, să nu mai căutăm
scusele relelor ce ne bântuie în stârpirea, în
nemernicia indivizilor; să lăsăm acest rol
inimicilor naţionalităţii nostre, iar noi să ne
convingem că nu suntem în nimică mai corupţi,
cel puțin de ce eram supt regimul Fanarioţilor, că
simţimântul naţional n’a periclitat supt guvernele
ce a succedat p’acelea ce ne veneau din Fanar, că
părinţii nu-şi iubesc astăzi copiii mai puțin decât
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în trecut, că aspirările d’a se lumina nu sunt mai
slabe decât altă dată şi încă, că idealul naţional şi
social este astăzi mult mai nalt decât acela al
părinţilor noştri, şi să căutăm causa morbului ce
bântue nu numai instrucţiunea publică dar toate
instituţiunile noastre naţionali aiurea decât în
degenerarea, în nemericia, în nepăsarea
particularilor”8.
În concluzie, în condițiile în care guvernul are
toate pârghiile și stabilește principiile și modul
de desfășurare ale sistemului de învățământ,
cetățenii trebuie să ceară socoteală guvernului,
nu invers: „Dacă stăruiţi să păstraţi sistema de
astăzi, atunci rolurile se schimbă, şi nu
dumneavoastră, cei de la putere, ci noi, părinţii
de familie, precum şi profesorii avem dreptul şi
datoria să vă cerem socoteală şi să vă întrebăm:
ce faceţi cu atâta avuţie ce am pus la
disposiţiunea dumneavoastră? Ce faceţi cu atâta
sciinţă ce am pus la picioarele dumneavoastră?
Căci cine poate nega că astăzi avem fără
comparaţiune mai mulţi învăţaţi decât în timpul
lui Lazăr? Ce faceţi cu copiii noştri asupra cărora
am renunţat la drepturile noastre naturale ca să şi
le însușească Guvernul? Mă opresc aci, domnule
director, căci n’am luat pana nici ca să critic, nici
ca să încriminez, ci că se te conving şi pe
dumneata, cum sunt convins și eu, că cu sistema
ce domnește astăzi în privinţa instrucţiunii ş’a
educaţiunii publice nu mai este nimic a aştepta de
la iniţiativa cetăţenilor ci tot de la guvern; că el,
care a concentrat toată acțiunea națională
într’însul trebue să se ridice şi la înălţimea aceea
unde geniul României să se poată manifesta
printr’însul nemaiputîndu-se manifesta, ca în
trecut, prin fiecare Român”9.
Dincolo de volutele oratorice ale unui
politician de opoziție, observațiile lui Ion C.
Brătianu despre responsabilitatea unui guvern
modern, înzestrat cu puteri strivitoare pentru
cetățenii obișnuiți, rămân valabile. Într-adevăr,
dacă centralizarea administrativă și statul
puternic ne sunt cerute – și există, indiferent de
pretențiile libertariene de ici sau de aiurea – de
realitățile lumii construite pe schelet tehnologic
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care i-a luat locul celei agrar-nobiliare, atunci
elitele de guvernare, cele politice sau sateliții lor
intelectuali, nu pot da vina pe popor pentru
eșecurile lor, nu pot guverna blamând, continuu,
poporul că nu corespunde nevoilor lor de
guvernare.
Din păcate, în România, această lecție a
bătrânului Brătianu nu a fost încă asimilată.
În cazul învățământului românesc, după cum
am demonstrat pe baza unei bogate documentații
în cartea Deșcolarizarea României (2020),
asistăm de 30 de ani la un regim anarho-tiranic în
care, prin ordin de sus, cu mecanisme
centralizate, cu imperative ideologice oculte, cu
parteneri instituționali globali și evazivi, care nu
răspund în fața Parlamentului României și a
niciunei instituții, ci care cer socoteală
instituțiilor noastre de stat, sistemul de educație a
fost descompus bucată cu bucată încurajându-se
anarhia la firul ierbii și impunând schimbări – de
scopuri, de programă, de planuri cadru, de
pedagogie, de manuale, de logistică – de sus în
jos. În tot acest timp, în care presiunea
dezintegratoare a venit de sus în jos, vina a fost
atribuită, pe orizontală, părinților, profesorilor,
elevilor, nouă tuturor. Lecția vechiului
Liberalism al lui lui Brătianu era una a
responsabilității guvernamentale – de unde au
rezultat și legile lui Spiru Haret, care au pus
învățământul românesc pe un făgaș pe care nu
existau motive să îl părăsească.
Note:
1. Ioan Brătianu, Instrucțiunea Publică. Epistolă către
d-lu directore alu Ministeriului Instrucțiunii publice,
adresată cu ocasiunea cuventului oficiale pronunțiatu de
domnia-sea la împărțirea premiiloru (Bucuresci:
Tipografia C. A. Rosetti, 1865), 5.
2. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 6.
3. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 6-7.
4. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 7-8.
5. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 10-11.
6. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 12.
7. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 15.
8. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 9.
9. Brătianu, Instrucțiunea Publică, 16.
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CIORAN: UN PROCES KAFKIAN
(II)
Theodor CODREANU
Capitolul II, cu titlul Detractori, prieteni şi
puţini exegeţi, este partea cea mai consistentă a
cărţii, veritabilă chemare la rampă a celor numiţi
spre a crea atmosfera „fidelă” a procesului,
dominată de palizi dacă nu falşi apărători, de
detractori (până la infamie), cât încape, cu puţini
exegeţi veritabili care să nu intre în masa celor
care-şi trădează menirea culturală. Ca şi
Eminescu, cel din Scrisoarea I, Cioran nu-şi face
nici o iluzie: „Şi când propria ta viaţă singur n-o
ştii pe de rost,/ O să-şi bată alţii capul s-o
pătrunză cum a fost?” Motoul capitolului: „Nu
trebuie să corectezi falsa imagine pe care ceilalţi
şi-o fac despre tine. Pe lângă ea, elogiul este o
calomnie. Lasă eroarea să circule. În nici un caz
nu dezminţi nimic. Adevărul va ieşi cândva la
iveală; sau poate să nu iasă niciodată. Totuna!”
(Nu e de mirare că Ilina Gregori considera
realizarea
unei
biografii
cioraniene
1
„imposibilă” ). Căci erorile monoreferenţiale au
circulat şi circulă neobosite, după „porunca
vremurilor” şi a „complexelor de cultură” la
modă, prin persoane şi personalităţi de toate
calibrele. Adrian Buzdugan afişează un veritabil
„catalog al corăbiilor” cvasihomerice intrate în
luptă mondială, pe urmele eroului său,
Comisarul Corcoduşă, chemat de instanţele
politice supreme să facă ordine în marele proces
al justiţiei „independente”. Mă voi opri doar la
câteva dintre „corăbiile” beligerante în asaltul
cetăţii cioraniene. Bătălia începe cu intrarea în
apele tulburi a unei „corăbii” cu nume
„problematic”: Cioran, Eliade, Ionesco: Uitarea
fascismului, procuroarea reactivând vechea grilă
a loturilor din anii bolşevismului (cei trei
constituind grupul „cultural heroes”, apărat de
intelectualii bucureşteni, după 1989!), titlul cărţii
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Alexandrei Laignel-Lavastine stârnind însă o
primă nedumerire: „ce legătură are Ionesco cu
fascismul?” (p. 61). Are, fiindcă în 1938 Ionesco
avea „curajul” să-l numească pe Cioran, într-o
scrisoare către Ionel Jianu, „coropişniţă
demonizată”, pe când în Présent passé, passé
présent (1968) îl prezenta lui François Feitö
drept „cel mai drag prieten, fratele lui”. Culpă
inadmisibilă, fascistoidă! Este tonul care
ghidează ceea ce autoarea numeşte „obiectul
anchetei noastre”, „investigarea cu privire la anii
negri” etc. (p. 62 şi urm.). Martori invocaţi:
Lucien Goldman, Vladimir Tismăneanu.
Un alt „procuror iacobin”, autoare de „adevăr
prefabricat”, oarecum o surpriză, dacă ţinem
seamă de reala înzestrare pentru filosofie şi
hermeneutică, este Marta Petreu2, care consideră
că întreaga generaţie ’27 este una „distrusă” de
istorie şi de politică. În esenţă însă,
contracarează Adrian Buzdugan, această
generaţie este una biruitoare, care şi-a atins
idealul de tinereţe, anume intrarea în concertul
marilor performanţe culturale, în pofida
vicisitudinilor istorice şi politice. Dimpotrivă,
rezistenţa prin cultură este marea izbândă a
cestei generaţii. „Ar fi de dorit – replică Adrian
Buzdugan – să tot existe astfel de generaţii
«distruse», care să se poată mândri că dau opere
comparabile cu ontologia nicasiană, scrierile
sociologice ale unor Mircea Vulcănescu sau
Traian Herseni, teatrul lui Sebastian etc. E o
exagerare gratuită să avansezi ideea că generaţia
’27, generaţia trăiristă, a fost «distrusă», scoasă
din uz de condamnabilele sau reprobabilele
opţiuni politice” (p. 67). Arma cea mai ascuţită
cu care atacă Marta Petreu este culpa metafizică,
aceea care i-ar fi deformat şi măcinat
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spiritualiceşte. Pentru a ne convinge, autoarea ar
fi trebuit să analizeze, comparativ, toate
„alegerile politice greşite ale tuturor
intelectualilor de-a lungul timpului” (p. 69).
Ceea ce nu face. Dimpotrivă, mai aduce lui
Cioran şi o altă culpă, aceea că nu şi-a iubit
suficient patria şi cultura, că a fost, de la început,
captiv al mentalităţii de emigrand. Termenul nu
este folosit de autoare, fiind creat de tânărul
scriitor şi filosof Horia V. Pătraşcu, în volumul
Idealul valah (Bucureşti, Editura Contemporanul, 2017). Autorul distinge între emigrant şi
emigrand: primul e cel care deja şi-a părăsit ţara
silit de varii motive, pentru a nu se mai întoarce.
Emigrand e cel care nu a părăsit-o, dar care, din
dispreţ pentru propria condiţie etnică, e gata
oricând să plece aiurea, pentru totdeauna. Marta
Petreu îl consideră pe Cioran un individ cu
mentalitate de emigrand: „În realitate, Cioran sa pregătit încă de foarte devreme, din anii bursei
lui în Germania, pentru autoexport. El şi-a făcut
din plecare un program de viaţă” (Despre bolile
filosofilor. Cioran). Altfel spus, a preferat
existenţa unui „etern parazit”, a unui „autor de
aforisme şi filosof al unei nostime disperări”, cu
o paralizantă teamă „că o să-i fie cercetată
biografia” compromiţătoare, cu trecutul ei
politic. Fals ar fi fost şi dispreţul pentru premii,
ca şi refuzul de a le primi, fiind, în acelaşi timp,
înfricoşat de răzbunarea legionarilor (p. 73-74).
Revenind la cartea lui Horia V. Pătraşcu, să se
observe că titlul Idealul valah este „cioranian”,
fără a fi mimetic, interpretând sintagma neantul
valah ca lipsă de idealuri a generaţiilor
postcioraniene. Autorul dă o replică indirectă,
avant la lettre, şi acuzelor Martei Petreu chiar
într-o carte despre împricinat, Terapia prin
Cioran. Forţa gândirii negative (2014),
izvorânde, confin, cum am convenit, din
Rugăciunea unui Dac, redimensionată de geniul
lui Cioran. Adrian Buzdugan pune mistificarea
gândirii lui Cioran şi pe seama ideologiei
extremiste a feminismului, componentă a
„corectitudinii politice”: „Prin ochii unei
feministe încrâncenate, ar trebui să-l zărim pe
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Cioran, sub lupa incriminatoare, ca pe o fiinţă
măruntă, neputincioasă, datoare vândută
femeilor din viaţa sa. De altfel, stigmatul
neputinţei i-l aplică necruţător şi cinica
Friedgard Thoma” (p. 74).
Reducţia la un singur nivel de Realitate a
personalităţii lui Cioran e nu doar profesia
detractorilor, ci, adesea, şi a prietenilor, cum e
cazul lui Arşavir Acterian, care, în mijloc de
laude, crede că amicul său genial e pradă
valorilor demonice negative, că este „un ateu
neclătinat”, dar, simultan, cititor de scrieri
mistice, „întocmai ca Nietzsche şi Lucian Blaga,
toţi trei fii de preoţi, în acelaşi timp însă convinşi
anticreştini”3. Or, etichetele atei şi anticreştini,
dincolo de aparenţe, sunt mincinoase. Un critic
precum Gheorghe Grigurcu („cap limpede”, cum
îl vede Adrian Buzdugan, p. 78) a putut evita
capcana, repunând în discuţie comparaţia cu
Heidegger, pe urmele lui Alain Finkielkraut, pe
care domnul Buzdugan îl citează: „Se spune
doar: Heidegger a fost nazist, şi apoi urmează
întrebările de când, cum, de ce, oare ştia censeamnă, oare s-a delimitat la timp? Dar nu se
pune niciodată întrebarea inversă: oare naziştii
au fost heideggerieni?” Aici e cheia dublului
referenţial capabil să contracareze dublul
standard4 al gândirii monoreferenţiale. Cu o
întrebare similară va reuşi Adrian Buzdugan să
intre în ţesătura absconsă a procesului Cioran,
chestionând şi cercetând în ultimele trei capitole
ale cărţii sale.
Până atunci să mai observ cât de sofistică
poate deveni monoreferenţialitatea care încearcă
să se ascundă sub simularea dublului referenţial,
având ca paravan dictonul celebru al Stagiritului:
Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Vezi
subcapitolul Mi-e prieten Cioran, dar mai
prieten mi-e adevărul). Imaginea e declanşată de
eseul lui Dan C. Mihăilescu, Despre Cioran şi
fascinaţia nebuniei (Bucureşti, Editura
Humanitas, 2010). Epigonismul se manifestă aici
prin imitaţia despărţirilor de aparentă inspiraţie
nicasiană. În 1990, Dan C. Mihăilescu şi Cioran
au convenit prefaţarea unei culegeri de articole
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interbelice, Revelaţiile durerii (Cluj-Napoca,
Editura Echinox). Mimetismul e mai adânc, de
astă dată căzându-i victimă Cioran însuşi, după
pilda prefeţei celebre antisemite a lui Nae
Ionescu la cartea lui Mihail Sebastian De două
mii de ani. Măsluirea se petrece în oglindă:
prefaţatorul este subtil anticioranian, iar Cioran
înţelege „prietenia” deghizată în „adevăr”: „Nu
veţi şti niciodată în ce stare de disperare m-au
aruncat unele dintre observaţiile dvs. Cred că
meritam mai mult. Cred că trecutul meu ar fi
meritat ceva uitare”. Era un bilet fără formulă de
adresare, înlocuită cu o linie orizontală „crâncen
apăsată” (p. 96). „Adevărul” strecurat cu perfidie
baroc-eseistică în prefaţă consta în citate
trunchiate, menite să demaşte „imaginea unui
Cioran fanatic hitlerist, gata să «reorganizeze»
totul cu arma la brâu. Atâta timp cât fragmentul
este lipsit de restul textului, care aruncă o cu
totul şi cu totul altă lumină, lăsând loc totuşi
lucidului Cioran, apare legitima întrebare: cum
de a uitat Dan C. Mihăilescu de principiile pe
care el însuşi le enunţa atât de ritos?” (p. 97). Din
start, prefaţatorul punea verdictul VINOVAT!
Metodă ireproşabilă, moştenită „subliminal” (?)
din anii ’50 ai proceselor bolşevice şi reînviată
intelectualist de către privilegiaţii învingători din
1989, pe linie humanisto-brucaniană.
Las în grija cititorului trecerea în revistă a
celorlalte multe „corăbii” de la Troia cioraniană.
Şi revin la întrebarea din titlul celui de al treilea
capitol: „Cazul Cioran” – un caz heideggerian?
Martin Heidegger a fost supus unui proces cam
de aceeaşi anvergură, filosoful întâmpinându-l în
tonul ontologiei sale fundamentale, o secvenţă
din apărare devenind moto pentru capitol la
Adrian Buzdugan: „Amăgirile – privindu-le în
ansamblu şi îndurându-le toate abisurile – sunt
căi spre ceea ce «este»”. Puţini ştiu că faimoasa
sintagmă cadavrul din debara a fost folosită
prima oară nu referitor la Eminescu, ci la
Heidegger5. Horia-Roman Patapievici n-a făcut
decât s-o transfere de la detractorii heideggerieni
la Eminescu, propulsându-l brusc, poate fără să
vrea, pe autorul Luceafărului spre acelaşi
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piedestal cu al lui Heidegger, deşi între cele două
personalităţi sunt diferenţe istorice şi ontologice
majore. Dacă în dulapul lui Heidegger scheletul
a fost identificat în nazism, în cel eminescian s-a
vorbit de „protolegionarism” (Ion Negoiţescu),
criticul, excepţional autor al unei cărţi despre
poezia lui Eminescu, devenit, spre finalul vieţii,
un ideolog, comiţând, în cazul jurnalistului de la
„Timpul”, o confuzie radicală între două niveluri
de Realitate diferite. Nu se putea ca în siaj să nu
intre şi Cioran, cu atât mai mult, cu cât
moralistul se recunoaşte descendent direct din
Eminescu. De la observaţia capitală a lui Alain
Finkielkraut că întrebarea trebuie dublată cu
„naziştii au fost heideggerieni?”, se cuvine
extinderea la: au fost legionarii cioranieni? Şi: a
preluat Cioran ideologia din Cărticica şefului de
cuib, din Pentru legionari şi din alte scrieri
programatice ale Mişcării?
Recunoscându-şi amăgirile în privinţa
naţional-socialismului, de care s-a distanţat încă
din 28 aprilie 1934, când a demisionat din postul
de rector al Universităţii din Freiburg („Mi-am
înaintat demisia, întrucât nici o justificare nu mai
e posibilă. Trăiască mediocritatea şi zgomotul!”,
vezi şi argumentele către fiul său Hermann etc.,
p. 144-150 din Adrian Buzdugan), Heidegger,
nici cu publicarea Caietelor negre, nu a putut fi
crezut şi iertat de adversari, încât s-au scotocit
numeroase alte documente pentru găsirea
dovezilor de inculpare. Însă acuzatorii, observă
Adrian Buzdugan, decelând falsul paralelism
Cioran-Heidegger, au putut găsi în Caiete şi
unele „consideraţii despre ideologia naţionalsocialistă, despre «materialismul etic» pe care-l
reprezintă aceasta, fiind pomenită chiar şi Mein
Kampf a lui Hitler, dar nu acelaşi lucru se
întâmplă în cazul lui Cioran. În opera sa nu
există referiri la Pentru legionari sau la
Cărticica şefului de cuib ale lui Corneliu Zelea
Codreanu. Oricum ar fi ele, apreciative sau
depreciative. Şi nici vreun numitor comun. Ura
pentru iudeo-comunism a lui Corneliu Zelea
Codreanu nu are corespondent în scrierile lui
Emil Cioran. La fel, nu există vreun «om nou»
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de construit, nici vreun ortodoxism de proslăvit”
(p. 148).
Nimic din toate acestea în Schimbarea la faţă
a României, ceea ce dovedeşte că ne aflăm în
faţa a două niveluri de Realitate, de gândire,
complet diferite. Cioran, altfel spus, nu e
„legionar”, după cum adevăratul său mentor,
Mihai Eminescu, nu e „protolegionar”, precum
fantasmagoric descoperea Ion Negoiţescu. În
acest sens putem valida verdictul lui Adrian
Buzdugan în procesul Cioran: „În concluzie,
avem un Heidegger care n-a fost ideolog nazist,
un Heidegger care «niciodată nu a abandonat
disciplina cercetării filosofice riguroase în
favoarea unui obiectiv politic nemijlocit»
(Joseph Margolis şi Tom Rockmore, n.n.), dar
care nu-şi poate susţine bunele intenţii în faţa
atacatorilor (aderarea sa formală la partidul
nazist şi acceptarea rectoratului în încercarea dea fi de ajutor colegilor şi studenţilor6). Un
Heidegger care ajunge sărăcit la cititor,
interpretările politice punându-l sub semnul
incertelor eufemisme, precum şi al ambiţiilor de
duzină. Doar în acest sens putem vedea o
similitudine între cele două cazuri, căci, la fel, se
doreşte şi un Cioran – ce n-a fost ideolog
legionar, nici măcar legionar, ci doar un
admirator ardent al unei Gărzi de Fier idealizate
– care să ajungă diminuat la cititor, acoperit de
opera-i ca o mască” (p. 150).
Pentru a-şi acoperi concluzia, în faza
„sentinţei”, Adrian Buzdugan cheamă la bară pe
acuzat în capitolul Cioran par lui-même,
oferindu-ne o colecţie de citate adresate liberei
judecăţi a cititorului. Aceste texte demontează,
rând pe rând, interminabilele învinuiri aduse de
vremuri. Se dovedeşte că idealul său politic, dacă
există unul, e acelaşi cu al maestrului, din Ce-ţi
doresc eu ţie, dulce Românie (1867). Nu e oare
pricina tuturor învinuirilor? „Am fost un om
liber până la neruşinare, îi scria lui Arşavir
Acterian, în 1974. Şi asta se plăteşte”. Iar Cioran,
ca şi Eminescu, va plăti până la sfârşitul
veacurilor, sau cum spune autorul cărţii, în al
cincilea capitol, citând din înfierata „Rugăciune”
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din 1936: „Un lucru e cert: atât cât este,
«greşeala» lui Cioran nu poate fi înţeleasă sau
iertată de «cine n-a disperat de destinul
României niciodată»” (p. 202).
Un proces nekafkian, „cu uşile deschise”,
contrapus celui oficial, kafkian, cum spune
Adrian Buzdugan în ultima frază a cărţii sale.
Note:
1. „Cum să identifici contururile şi coordonatele unei
vieţi plecând de la premisa că ea este istoria unui individ
care nu ştie ce face când face ceva, nu ştie ce vrea de fapt
când vrea ceva, pe care nu-l poţi înţelege decât greşit, drept
care vei produce nişte pseudointerpretări, care vor fi prost
înţelese de destinatarii lor?” (Cioran. Sugestii pentru o
biografie imposibilă, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012,
cit. la p. 94).
2. Marta Petreu, Generaţia ’27 între Holocaust şi
Gulag. Mircea Eliade şi Klaus Mann despre generaţia
tânără, Iaşi, Editura Polirom, 2016; Despre bolile
filosofilor. Cioran, Iaşi, Editura Polirom, 2017.
3. Arşavir Acterian, Cioran, Eliade, Ionesco, ClujNapoca, Editura Eikon, 2003, p. 17.
4. „Dublul standard” este antiteza „dublului
referenţial”, primul este ideologizant, dublă măsură în
judecarea realităţii, pe când al doilea ţine de metoda
hermeneuticii transdisciplinare (vezi cărţile lui Basarab
Nicolescu şi cartea mea Transmodernismul, Iaşi, Editura
Junimea, 2005, col. „Ananta. Studii transdisciplinare”,
iniţiată de Cezar Ivănescu, pe când era director al editurii
ieşene).
5. A făcut-o un „filosof” şi ideolog francez, Emmanuel
Faye, autorul cărţii Heidegger. L’introduction du nazisme
dans la philosophie (Albin Michel, Paris, 2005). Riposta a
venit prin volumul colectiv coordonat de François Fédier,
Heidegger, à plus forte raison (2007, Paris, Fayard). Faye
identifica în gândirea lui Heidegger fundamentul ontologic
al naşterii nazismului, simbolizându-l prin sintagma
„cadavrul din dulap”. Replica lui François Fédier: „Am
citit tot ce a scris şi vă pot spune că nu există nici un
cadavru în dulapul lui Heidegger”.
6. Martin Heidegger a fost singurul rector care nu a
autorizat afişarea panoului cu lista evreilor din facultate
(Judenplakat), vezi Philippe Lacoue-Labarthe (Nota lui
Adrian Buzdugan).
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O VECHE ÎNTREBARE
ŞI CÎTEVA RĂSPUNSURI
APARENT LIMPEZI
Ştefan AFLOROAEI
Știm bine, din când în când revine în atenție
întrebarea, speculativă în aparență, cu privire la
sensul acestei vieți. Nu este constant ocolită, cum
s-ar putea crede. E adevărat că maniera în care e
regăsită acum diferă mult de ceea ce aflăm în
literatura clasică. De pildă, se caută înainte de toate
un înțeles accesibil al expresiei în atenție, încât
analiza semantică precede adesea orice altă
reflecție. Întrebarea însăși este pusă în chestiune,
spre a se vedea când anume ea se justifică. La fel și
răspunsurile care se dau, spre a se constata teribile
complicații chiar și atunci când ne apar sigure și
simple. Privirea nu mai este orientată către ceva „în
genere”, dimpotrivă, se întoarce mereu către
condiția întrupată a acestei vieți, așa cum e trăită de
fiecare în parte și de noi împreună. Nu lipsește,
desigur, reflecția metafizică, însă ea vine târziu,
însoțind o anumită experiență pe care omul de
astăzi o face.
Așadar, încă se discută despre posibilitatea unui
sens al vieții omenești. Nu e cazul să ofer aici o
listă de nume sau titluri. Să ne gândim, de exemplu,
la cei care, precum Rémi Brague și Jean Grondin,
se raportează constant la cultura clasică și la
anumite investigații fenomenologice. Sau care,
asemeni lui Gianni Vattimo, revin asupra unor
considerații ale lui Nietzsche. Unii autori, Richard
Taylor sau John Wisdom, urmează o cale situată la
frontiera dintre științele actuale și metafizică. La fel
și cei care revin la ultimele scrieri ale lui Ștefan
Lupașcu, precum Omul și cele trei etici ale sale.
Robert Nozick sau Thomas Nagel se apropie mai
mult de o tradiție analitică de gândire. Despre unele
premise lingvistice și simbolice în constituirea
sensului vorbesc, de exemplu, Eugeniu Coșeriu sau
Graham Priest1. Alții, Viktor E. Frankl sau Roy F.
Baumeister, preferă o cercetare psihoterapeutică
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sau psihosocială. Există interpreți, André Scrima
sau Tim J. Mawson, care știu să aducă în atenție
meditația teologică în această privință. În unele
scrieri recente sunt invocate cu multă încredere
cercetările noi asupra minții, limbajului și
percepției de sine, ca și asupra conduitei numite
orientatio, elementară și inevitabilă în ceea ce ne
privește.
Las deoparte acum o întreagă vulgată proprie
acestui timp, mai extinsă ca niciodată, sute de
articole și manuale, instrucțiuni de „bună
funcționare”, care promit omului de astăzi cum să
obțină în câteva săptămâni – poate și mai repede –
un sens cert al vieții. Afli acolo, bunăoară, ce pași
ar fi de urmat și ce exerciții ar fi de făcut pentru a
dobândi un sens al vieții, ce conduite ar fi imediat
salvatoare, cum să-și schimbe cineva cât mai
repede cursul nesigur al vieții și chiar soarta ca
atare...
Mă voi opri în continuare la trei enunțuri ușor
de întâlnit astăzi. Ele aduc în față nu atât anumite
răspunsuri ce ar putea fi date întrebării privind
sensul vieții, cât mai curând unele atitudini sau
dispoziții, probabil mai extinse decât altele. Două
dintre ele apar ca variante perfect opuse și oarecum
de limită, iar al treilea exprimă un reflex mental
propriu deja epocii de față. Care sunt aceste
enunțuri? Mai întâi, că viața omenească are prin ea
însăși un sens. Apoi, teza opusă, că această viață nu
are niciun sens. În cele din urmă, se afirmă că sunt
posibile multe sensuri, nenumărate, fiecare dintre
noi putând să dea un sens sau altul vieții sale, soarta
fiindu-i deja în propriile mâini, cum se spune de la
o vreme.
Primul răspuns, aparent încurajator, nu e totuși
frecvent întâlnit. Și, să o spun de la bun început,
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apare mai vulnerabil decât altele. Când e acceptat
cu ingenuitate, poate să suspende orice întrebare
asupra vieții trăite și, până la urmă, orice reflecție
cu privire la sine. Dacă această viață are deja un
sens și dacă îl deține prin ea însăși, prin chiar
prezența sau cursul ei obișnuit, totul ar fi în regulă
în privința ei. Nu-i rămâne omului decât să-și vadă
de alte lucruri cu adevărat urgente și serioase. Așa
cum faptul de a respira nu constituie în genere o
problemă, la fel și sensul acestei vieți. Nimic nu
motivează, în acest caz, să te miri de faptul vieții
sau să te cutremuri, să te întrebi sau să aștepți un
semn din altă parte. Enunțul de mai sus întreține în
definitiv o formă de agnosie, nu în sensul clinic al
cuvântului. Să fie aceasta simptomul unui gen
neobișnuit de uitare ce a survenit în timpul din
urmă? Sau, poate, al unui gen de inconștiență
protectoare în raportarea omului la sine și la
această lume? Nu știu cum s-ar putea înțelege un
asemenea fapt2. Însă, când realmente se petrece așa
ceva, omul nu mai simte nevoia să se raporteze la
sine într-o manieră cu adevărat reflexivă, să se vadă
pe sine de la o anumită distanță. Bunăoară, să
vorbească despre sine ca despre un personaj apărut
pe neașteptate în această lume. Nu mai are dorința
să-și spună propria poveste ca și cum ar fi povestea
cuiva străin și chiar mirabil în unele privințe. O
asemenea poveste l-ar scoate pe acela care o spune
din torentul opac al unor fapte de viață, din cursul
obișnuit și restrâns al unor întâmplări, dându-i
posibilitatea să se vadă într-o lume a vieții. Are
astfel acces la cuprinsul ei mai larg, la scenariul
mai cuprinzător pe care-l compun împreună cele
trecute, prezente și viitoare. Se percepe atunci ca
ființă în lume, cum bine s-a spus. De exemplu, ca
viață individuată într-o lume a vieții, ca om care
vorbește într-o lume a formelor de expresie. Când
cineva are dorința de a se vedea astfel, dorința lui
activează unele atitudini distincte. De pildă, cea de
uimire în fața lucrurilor existente și, înainte de
toate, în fața faptului că el însuși există, că este
totuși o făptură în viață. Eventual, cea de îndoială
cu privire la anumite evidențe de primă instanță.
Deopotrivă, cea interogativă, aptă să deschidă către
unele întrebări nu tocmai obișnuite, privind, de
exemplu, realitatea sau aparența celor văzute, o
posibilă semnificație a lor sau absența acesteia.
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Este deja cunoscut un asemenea lucru. Omul
atent la sine și la propria viață poate să imagineze
ori să spună o poveste despre sine. Se poate vedea
ca personaj al unei narațiuni, ca ființă într-o lume
deschisă și inepuizabilă. Simte nevoia să lege, cu
mai mult sau mai puțin înțeles, cele trecute cu cele
prezente și viitoare, cele de aici cu cele de dincolo.
Dacă nu simte nevoia să facă acest lucru sau dacă,
din varii motive, nu poate să facă așa ceva,
înseamnă că raportarea la sine și la ceilalți este
profund afectată. Lumea lui se reduce atunci la
câteva întâmplări prezente și la ceea ce, de la un
moment la altul, îl reține cu unele preocupări ce
revin aproape întocmai. Poate să creadă, de pildă,
că viața deține un sens prin ea însăși. Însă la fel de
ușor poate să creadă că această viață nu are nici un
sens. De fapt, așa ceva nu-l va reține în mod aparte,
nu constituie pentru sine o reală problemă.
Mai frecvent pare să fie astăzi cel de-al doilea
răspuns: această viață nu are în sine niciun sens.
Spusa e completată uneori de câteva enunțuri ce au
menirea să-l prevină pe cel inocent și să risipească
un eventual pesimism. Bunăoară, dacă pentru
cineva dintre noi devine totuși evident un sens al
vieții, faptul ca atare ar fi pur și simplu subiectiv.
Iar o asemenea posibilitate se păstrează la nesfârșit
multiplă și contingentă. Așadar, fie nu există un
sens al vieții, fie evidența lui ține de percepția
subiectivă, în nenumărate moduri individuale și
contingente3. Ne amintim ce spunea altădată un
învățat grec, Gorgias din Leontini, cel care ar fi
scris o lucrare intitulată Despre neant. – Nu există
nimic; dacă totuși ar exista, nu ar putea fi cunoscut;
iar dacă ar putea fi cunoscut, nu ar putea fi
comunicat. În chestiunea sensului vieții, unele
răspunsuri recente par să reactiveze acest mod de
gândire. E adevărat că învățatul de astăzi caută de
obicei să evite enunțul radical. Când, bunăoară,
neagă existența unui asemenea sens, are grijă să
spună că enunțul privește viața „în sine”, sensul „în
sine”. Iar când numește posibilitatea lui mereu
amânată și multiplă, insistă că e vorba de o
posibilitate care se tot reface. Preferă așadar un
limbaj mai ambiguu, prin care își rezervă o anumită
deschidere dincolo de ceea ce pare să spună în
primă instanță. În unele cazuri, atitudinea pare să
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devină agnostică, înțelegându-se în fond că mintea
omului se află mereu în fața a ceva de necunoscut
în sine. Iar când orice răspuns cade sub semnul
întrebării, se naște ideea dacă nu cumva tocmai
„nimicul” ar fi răspunsul care suspendă o nesfârșită
reiterație4. Nu avea cum să fie absentă nici ultima
figură în această nouă semiologie, cea care anunță
însăși moartea sensului (Jean-Luc Nancy). Câtă
vreme conștiința a celebrat deja alte morți epocale,
de la moartea lui Dumnezeu și până la cea a
cuvântului sau a semnului ca atare, condiția
sensului nu putea să rămână străină acestui ritual
retoric.
Un fapt apare totuși destul de ciudat, mai ales
când e vorba de răspunsuri negative. Asemenea
enunțuri – „nu există niciun sens”, „sensul constituie
o simplă posibilitate, nu o prezență anume”, „sensul
însuși a murit” – se voiesc ele însele cu sens. Și,
desigur, au cel puțin un sens elementar, căci pot fi
comunicate celuilalt și chiar înțelese într-o privință.
Însă ciudățenia faptului este alta. Anume, nu poți
susține absența sensului decât în propoziții cu sens.
Și nu poți să declari moartea definitivă a sensului
decât într-un discurs cu sens. Survine astfel un
paradox ironic în enunțarea nonsensului vieții. Ar
putea fi formulat în felul următor: cel care enunță
lipsa de sens a vieții suspendă, în aceeași clipă, o
asemenea lipsă de sens. Prin chiar înțelesul celor
spuse, el neagă ideea absenței oricărui sens. Câtă
vreme actul de a enunța absența sensului ține de
viața celui care vorbește, acest act, cu sens fiind,
anulează gândul că viața e lipsită de orice sens.
Eugeniu Coșeriu a căutat să înțeleagă unele aporii de
acest fel prin însăși diferența dintre semnificație,
desemnare și sens, fiecare cu nivelul său de
exprimare5. În Dincolo de limitele gândirii (1995),
Graham Priest va proceda în altă manieră, ceva mai
îndrăzneață și mai riscantă, spunând că, în definitiv,
unele contradicții care își fac loc în vorbirea sau
gândirea noastră sunt adevărate prin ele însele,
urmând să fie asumate ca atare.
Un asemenea paradox privește și în alt mod
viața celui în cauză. Dacă resimți profund lipsa de
sens în propria viață, atunci viața ta nu are cum să
fie vană în orice privință. Nu mai poți spune că e
lipsită de orice conținut, de orice deschidere
posibilă. Faptul de a resimți absența sensului, odată
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cu nedumerirea sau tulburarea de sine pe care o
generează, odată cu întrebările care se ivesc pe
neașteptate, toate acestea oferă un conținut propriei
vieți. Ele vorbesc, aproape ca din senin, despre o
anume înțelegere de sine, cu acea minimă orientare
pe care un asemenea fapt îl presupune. Iar dacă
încerci să descrii lipsa de sens în propria viață,
aceasta cunoaște deja un contur, își vede un loc
posibil și un anumit chip. Află pentru sine un chip
și un nume. A sesiza cu grijă ceea ce se petrece în
propria viață, fie și într-o lumină nesigură,
suspendă într-o privință lipsa completă de sens. O
suspendă fără să te asigure totuși de evidența unui
sens, dar și fără să mai resimți aerul pustiitor al
absenței acesteia.
Cât privește cel de-al treilea răspuns, în
aparență ceva mai convenabil pentru omul de
astăzi, dar la fel de nesigur, mă voi opri asupra lui
cu alt prilej.
Note:
1. Un studiu important al lui Eugeniu Coșeriu se
intitulează Das Phänomen der Sprache und das
Daseinsverständnis des heutigen Menschen („Fenomenul
limbajului și înțelegerea existențială a omului de astăzi”),
cu o variantă mai târzie în limba spaniolă, El lenguaje y la
comprensión de la existencía del hombre actual, 1991.
2. Faptul ca atare poate fi ușor sesizat. Nu e nevoie
pentru aceasta să-i ceri fiecărui om să se raporteze cu
atenție la sine și să conștientizeze până la ultimele
consecințe acest lucru. Ar fi absurd așa ceva. Însă când
cineva crede într-un sens al acestei vieți sau, dimpotrivă,
când crede că e absent, această credință privește și propria
lui situație. De cele mai multe ori, totul pleacă de la
percepția avută cu privire la propria viață. Din astfel de
motive, o asemenea spusă îl privește nemijlocit și pe acela
care o exprimă.
3. Roy F. Baumeister, de exemplu, preferă chiar din
titlul scrierii sale pluralul acestei expresii: Meanings of
Life, 1991. Ideea e prezentă și la Tim J. Mawson (God and
the Meanings of Life, 2016) sau la Iddo Landau (Finding
Meaning in an Imperfect World, 2017). Însă cel care a
consacrat ideea pluralului în această privință este însuși
Nietzsche, fapt bine observat mai târziu de Gilles Deleuze
și de alți interpreți.
4. Cf. Nicholas Waghorn, Nothingness and the
Meaning of Life: Philosophical Approaches to Ultimate
Meaning Through Nothing and Reflexivity, .
5. Am avut în vedere acest lucru în Privind altfel lumea
celor absurde, Humanitas, 2013, § 18 („Dorința de a
exprima absurdul ca atare”).
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POEŢI DIN GALAŢI
Ioan HOLBAN
Praful, vinul şi pâinea
de pe Calea Damascului
Alături de epopee, psalmul e una dintre cele
mai vechi specii din literatura lumii, dar, dacă
epopeea a dispărut în zorii modernităţii, la noi, cu
Țiganiada lui Ion Budai-Deleanu, psalmul şi-a
găsit locul între formele lirice ale
(post)modernităţii, mai ales, de cînd poezia e
considerată (şi) o rugăciune profană, cum îi spune
Abatele Brémond; la noi, seria autorilor
contemporani de psalmi e deschisă de Tudor
Arghezi, asumînd şi depăşind „modelul” de mii de
ani, de la Regele David, conform căruia psalmul a
rămas o formă de manifestare a liricii religioase,
„cu caracter de rugăciune şi de odă”, cum ne
învaţă Dicţionarul; cei o sută cincizeci şi unu de
psalmi ai lui David, una dintre cărţile Vechiului
Testament, au constituit canonul multor autori de
literatură religioasă din Evul Mediu (în cîmpul
literar românesc, Mitropolitul Dosoftei, prin
Psaltirea în versuri, fiind reperul valoric esenţial),
pe care Arghezi îl transferă în modernitate şi îl lasă
„moştenire” poeţilor de azi; între aceştia,
Constantin Gherghinoiu cu Psalmii (Editura
TipoMoldova, 2021) care, iată, adaugă cincizeci
de psalmi numărului canonic al lui David;
numărătoarea lui Constantin Gherghinoiu se
opreşte la 150, apoi, continuă de la l...cu „bis”: e
un alt fel de a continua, uneori, de a rescrie opere
consacrate, cum s-a întîmplat cu Sonetele lui
Shakespeare, în lectura şi viziunea lui Vasile
Voiculescu şi Emilian Marcu.
Autor al unor volume de versuri precum
Toamna patimilor după Matei, Mitologii negre,
Sinele şi deșertul, Vina, Învierea martirilor din
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Deșertul Ghergh (iar despre poezie au scris,
printre alţii, Fănuş Neagu, în registrul său metaforic inconfundabil – „Cuvintele din poezia lui
Constantin Gherghinoiu trec prin ungeri de mir şi
clătinări de mătănii, cînd fastuos îndurerate, cînd
negre ca inima păcatului” – ori Vasile Spiridon –
„Poezia aceasta este una de concepţie, autorul ei
încercînd să instituie un sens lumii, fără să
neglijeze notaţia, care «descrie» fidel, între
limitele unui real, trecut prin filtrele experienţei”),
al unor cărţi de teatru şi romane, în diverse chei
stilistice, Constantin Gherghinoiu tipăreşte acum
Psalmii care este cartea-pivot a scrisului său; deşi
anunţate prin unele dintre temele şi motivele
poeziei anterioare, rugăciunile profane din
Psalmii, fără a fi o literatură de amvon sînt,
probabil, efectul unei reconversii spirituale de
felul acelora ale lui Ioan Alexandru, Daniel Turcea
ori Paul Aretzu. Astfel, toată poezia lui Ioan
Alexandru stă sub semnul revelaţiei şi al
convertirii; iată calea Damascului unui poet, azi,
pe nedrept, uitat: „Se pare că mi-am regăsit
credinţa pierdută în Dumnezeu, cu adevărat și pînă
la moarte. E cea mai puternică lumină ce-a stîrnit
în sufletul meu vreodată: am devenit un altul şi mă
voi strădui să rămîn în Crist cu toate puterile. E
singura salvare şi mediumul cel mai favorabil
cunoaşterii adevărate: iubirea pentru altul,
învingerea eului şi acceptarea luminii divine să
lucreze prin tine. Timpul meu s-a umplut de
sensuri şi profunzime. Agonia a încetat. Sunt în
miezul lucrurilor slăvind dumnezeirea. Cred cu
toată inima şi tot cugetul meu. Nu mai am nevoie
de nimic lumesc pentru a mă simţi pe culmea
omului. Păstrează taina ce ţi-o dăruiesc în numele
Domnului Iisus – idealul sufletului meu”. Această
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scrisoare către Ion Cocora, datată „17.IV.1968” şi
făcută publică într-o antologie „sentimentală”
intitulată Amintirea poetului, pe care prietenul,
poet el însuşi, i-o consacră autorului Imnelor la
cîţiva ani de la trecerea la cele veşnice, deschide o
perspectivă nouă asupra liricii lui Ioan Alexandru.
Dar poate cel mai spectaculos caz de
reconversiune a lirismului, urmare a reconvertirii
spirituale pe care şi-o asumă poetul, îl reprezintă,
în toată literatura noastră contemporană, Daniel
Turcea: „Turcea – scrie Raluca Dună – reprezintă
un fenomen unic în literatura română prin
transformarea radicală a profilului său liric şi
uman. Saltul de la poezia onirică barocgeometrizantă la poezia intens spiritualizată, ortodoxă fără ostentaţie, din ultimii ani (Epifania şi
Poeme de dragoste) dezvăluie nu doar o
experienţă inedită în literatura noastră, dar şi o
experienţă umană, o aventură interioară
incandescentă, impresionantă prin autenticitatea
ei. Versurile pot fi citite ca un document al unei
convertiri şi iluminări spectaculoase, singular în
spaţiul cultural românesc prin lipsa oricărei afilieri
ideologice şi prin valoarea intrinsec estetică”. În
adevăr, nici măcar „cazul” Ioan Alexandru,
invocat cel mai adesea, nu e comparabil cu acela al
poetului trecut în lumea celor drepţi la nici treizeci
şi cinci de ani.
Constantin Gherghinoiu nu-și însoţeşte Psalmii
cu o mărturie precum aceea a lui Ioan Alexandru şi
nici nu face o mişcare abruptă de la, să zicem,
Toamna patimilor după Matei și Sinele și deșertul
la Psalmi, de felul aceleia a lui Daniel Turcea care
a trecut, în numai cîţiva ani, de la Entropia oniristă
la Epifania sentimentului religios; poeme în proză,
Psalmii sînt textele unei comuniuni în gînd cu
Dumnezeu, ale interogării lumii şi sinelui şi ale
unei călătorii în care, căutîndu-şi substanţa astrală,
explorează fiinţa interioară şi deşertul din preajmă,
iar poezia e dictată de un „glas străin” de acest
deşert, venind dinspre grajdul naşterii Sale, în
răsuflarea caldă a vitelor: „Nu eu scriu aceşti
psalmi, eu sunt doar tălmaciul, glas străin îmi
dictează fiecare cuvînt, fiecare pauză, fiecare
răsuflare cuvintelor, eu transcriu totul exact, fără
implicare, fără suflet chiar,/ Intru în grajdul
fiecărui cuvînt şi dau peste răsuflarea caldă a
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vitelor,/ Mă opresc,/ Caut cu privirea vitele, nu le
găsesc printre cuvintele care-mi vin de nicăieri şi
eu le traduc pe limba noastră, limbă de oameni,
limbă moartă,/ Și cuvintele spun povestea cea
veche/ Și spun chiar şi răsuflarea vitelor deasupra
ta şi spun despre ieslea-n care te-ai ivit printre noi/
Ca să ne arăţi cine suntem/ Și că trebuie să ne
ridicăm din starea noastră de vite şi să ne
îndumnezeim, să trecem dincolo de firea noastră
prostească,/ Aceea de ființele cărora li se pare ca
trăiesc, dar care se tîrăsc numai și abia dacă ajung
la starea de pămînt viu,/ Cînd ajung,/ Nu eu scriu
aceste cuvinte,/ Nu eu,/ Eu doar le traduc din
limba ta într-o limbă mai cunoscută bieţilor de noi,
a acestor sărmani care suntem” (Psalmul II).
Despre relaţia cu Dumnezeu, despre ţinta
călătoriei şi a explorării distanţei pentru a o anula,
în fond, vorbeşte Constantin Gherghinoiu în chiar
primul psalm al cărţii, text „programatic” în
orizontul orientării poemului în proză şi al
mesajului fără echivoc pe care îl transmite; iar
Constantin Gheorghinoiu începe cu Geneza, între
clisă şi crestele de aer, duhoarea, „putrejunea” şi
albul pur al florii de măr, cu trezirea din timpul
negîndirii: „Duhoare şi putrejune îţi sunt,
Doamne, şi mireasmă de hoit şi de moarte, şi de
bună zidire îţi sunt, şi suav, pe creste de aer, către
tine sub formă de floare de măr mă caţăr ca într-o
împotrivire ca să te împodobesc într-ale mele şi de
pămînt nimicuri şi-n fosta mea viaţă să te îmbrac,
să te înzorzonez cu ea şi să te fac între zei cel mai
de seamă şi cel mai bogat;/ Duhoare îţi sunt,
Doamne şi parfum am să-ţi fiu şi cu mare poezie
te voi cere la cer ca să te fac peste poporul meu de
umbre stîlp de rugăciune;/ În ochiul meu de clisă
astăzi stai şi mîine de acolo va zbura lujer de floare
ca să te împodobească şi să te facă asemenea zeilor
mari din vechime;/ Că dumnezeul meu eşti şi doar
în tine cred și doar pe tine te crede trecătoarea mea
carne de clisă cu care-n răstimpuri şi timpuri
negîndesc./ Și Te gîndesc”. (Psalmul 1). Între cer
și subcer se petrec toate: zborul migratoarelor spre
departele de dincolo de zare, chemarea lui Adam
către Domnul, întrebările chinuitoare ale lui Cain,
alungat în pustie, atît de asemănătoare, însă,
acelora ale omului de azi a cărui inimă – ne spune
psalmistul – se mişcă la fel de iute precum broasca
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ţestoasă, cu povestea mereu repetată de două mii
de ani a ridicării fiinţei din praf, figurînd lupta cu
sine și cu ispita, cu îndemnul stăruitor de a-L
alunga pe Domnul: psalmii dobîndesc atunci o
structură dramatică, a unui flux de conştiinţă
segmentat, frînt între semnul întrebării şi punctele
suspendării gîndului: „Nu am decît un suflet şi mi
se cer două ca să fiu la tine în cer; să fiu liber; de
unde să scot minuni? La cine să mă duc şi la cine
să mă rog să mi se dea suflet, altul?/ Mi se cer
două trupuri să dau spre nemurire unul; nu am. De
unde să scot două trupuri din mine, cînd niciunul
nu am? Cum să fac şi încotro să mă duc şi la cine
să mă rog, Doamne, pentru încă un trup? Mi se
cere să te uit, să te batjocoresc, să nu mai ştiu de
tine. Unde să mă duc? La cine? Nu mai vreau să
aud.../Mi se cere.../ Mă roagă să te arunc... Pot să
fac?/ Cum să fac, te întreb... Și tu taci... Nu ştiu
încotro să scap de ispită… Te-aş vinde, nu mă lasă
inima... Pe ea cum s-o arunc? Și unde?” (Psalmul
16). Nimic nu pare a se fi schimbat, esenţial, de la
povestea primului, om, alungat din Grădina de
Verde la aceea a bietului contemporan sub vremi.
Lumea de azi, deşertul lui Cain, într-o viaţă care se
întinde dincolo de naştere şi dincoace de moarte?
Iată: pierderea ori, mai degrabă, schimbul liber de
identităţi („Lumea-i fericită, fiindcă vezi bine,
femeia s-a eliberat, nu mai face copii, nu mai face
gospodărie, astea toate sunt spre dezonoare, ca şi
genul, tot spre dezonoare şi genul feminin, acum
putem fi, vezi bine, bărbat sau femeie după chef,
după nazurile omului, după anotimp.../ Vai de
capul nostru, putem fi orice,/ Și nimeni pe cuprins
care să zică un singur cuvînt împotrivă,/ Nu mai
avem nevoie de femei ca să umplem pămîntul cu
rasa noastră, umplem pămîntul făcînd noi înşine,
bărbaţii, făcînd copii, că, vezi bine, femeia s-a
eliberat, este de capul ei în univers, face tot ce-o
taie capul cu trupul său,/ Îl măsluieşte, îl mutilează
după capul ei, îl tatuează, îl scrijeleşte,/ Se
înmulţeşte, Doamne, femeie cu femeie că doar
sămînţa se găseşte la cheremul oricui, în clinici, în
balamuc, în praful drumului, oriunde cauţi dai
peste sămînţa cu care să ne înmulţim bezmetic şi
fără de noimă,/ Femeia noastră, mama noastră,
sora noastră, prietenele noastre nu mai sunt femei,
au devenit divertisment” – Psalmul 24), dărîmarea
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bisericilor („Începînd de astăzi, vom deschide
cluburi de noapte, cluburi de streaptase şi case de
pierzanie în catedralele construite din sudoarea
noastră, a poporului muncitor. Că nimeni nu mai
vrea să ştie de construcţiile lui megalomanice,
oamenii au nevoie să se destindă, să distreze, nu să
se roage... Am dispus scoaterea la licitaţie a
acestor clădiri de tortură psihică, bisericile,
începînd cu ziua de mîine” – Psalmul 43),
surparea sufletului care, iată, „este o invenţie
burgheză”, iar lumea nouă nu mai are nevoie de
suflet, înlocuindu-l cu o bancnotă, cum se spune în
Psalmul 59, asumînd mondializarea ca pe o „nouă
răstignire pe cruce”, în războiul dintre om şi om şi
cu minciuna aflată „la mare preţ”, ascultînd
discursul noilor moralişti care ne spun că „nu e
bine să ne dorim să fim asemenea unuia care nu a
fost vreodată văzut în lume”, neatins de o privire
omenească etc.
Ce (mai) rămîne psalmistului? Să caute, cum
spune în Psalmul 55, viaţa de demult, de dinainte
de naştere, năruită în păcat şi vinovăţie, în
viermuiala din Sodoma şi Gomora, trăind, la
limită, veşnica dramă de a nu-L putea vedea pe
Dumnezeu „cu simţurile noastre mîrşave, dar ale
noastre, cu gîndurile noastre mizere, dar singurele
pe care le avem la îndemînă, cu inima noastră
tremurătoare şi mereu gata de plîns, dar a noastră
şi singura” (Psalmul 7), batjocorind totul,
strigîndu-şi deznădejdea în faţa unei lumi
demantelate, într-un scenariu apocaliptic,
pregătind, poate o nouă Geneză: formula
dominantă a psalmilor cărţii este aceea
expresionistă: „Izvorul vieţii a secat; stai pe un
mal şi cu deznădejde te uiţi la ruina omului şi nuţi vine a crede;/ Nu te poţi consola cu ideea că doar
atît a fost viaţa; că omul nu mai este interesat de
viaţă, ci de moarte numai;/ Stau pe celălalt mal şi
contemplu uscăciunea ce viaţa lasă în urmă;/ Mă
gîndesc: Și toate astea doar în două mii de ani?
Doar două milenii să fi fost de ajuns ca viaţa să
devină ce este, ruină şi dorinţă de moarte?/ Cum
să fie posibil?/ Stau pe alt mal, în altă lume, în altă
viaţă, în alt cuvînt, în alt eu;/ Un haos de nedescris
peste tot unde caut urmă de tine, urmă de viaţă,
urmă din noi;/ Nimic;/ Totul dărîmat, prăbuşit,
palancă la pămînt;/ Nici atomii cei mai simpli ai
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vieţii nu pot spune de ce;/ Cade o pasăre uscată în
albia seacă;/ Altădată, apa ar fi curăţat totul, ar fi
transformat totul;/ Acum pasărea zace căzută şi se
împuţeşte pe pământul uscat;/ Îmi iau picioarele la
spinare; tu – la fel; nu se mai poate respira
împuţiciunea vieţii; aerul trepidează, devine de
nerespirat;/ Haosul se face mare, tot mai mare;/
Dar, mă gîndesc, dacă totul este astfel rînduit ca tu
să pornești Nouă Creaţie? Că doar și atunci, la
începutul Creaţiei Dintîi, tot Haos era, tot stele
lipsă, tot păsări lipsă, tot lipsă omul...” (Psalmul
25). Deşertul, seceta, arşiţa „perfectă” re-prezintă
modul de a trăi şi lăuntrul psalmistului, iar scena
răstignirii pe cruce, mereu repetată, obsesiv,
fixează condiţia omului de aici şi acum, care
continuă să-L condamne, îl alege pe Barabas şi
însoţeşte în batjocură procesiunea spre Golgota,
umezeşte buzele Lui arse cu oţet, îl străpunge cu
lancea: „Lasă-mă în trecutul meu, acolo mă simt
ca într-un viitor deluros pe care-şi înalţă nebunii
zmeiele; ei vor să te pescuiască,/ Doar pentru a te
umili vor să te pescuiască, fiindcă ai fi spus cîndva
că eşti pescar de oameni,/ Să nu tremuri de frică,
sunt doar nebuni simpli, nebuni de Început,/ Și eu
printre ei,/ Să nu ne dai apă la moară,/ Vom spune,
dacă răspunzi nebuniei noastre, că eşti un
Dumnezeu Războinic, sărmanul de tine, tu care ai
cărat sfînta cruce fără că crîcneşti, fără să spui
cuvînt rău,/ Și să te revolţi,/ Legea, spuneai,
trebuie să se facă,/ Ce este scris, să devină adevăr,
spuneai./ Ce este moarte, să-şi facă treaba,
spuneai./ Nu te-a interesat că vei muri, că sinedriul
va sărbători moartea ta, moartea noastră, de fapt,/
Cu ochii la cer, spuneai obsesiv: Să se-mplinească
Legea!/ Eram acolo, am strigat şi eu să te ridice
mai repede pe cruce, ca să-ţi închidă gura, să taci,
să nu te mai auzim,/ Mi se părea că, dacă gura ta
va rosti tăcerea, ne vom linişti,/ Noi, Omenirea, ne
vom linişti./ Nu. Și astăzi tot mai aşteptăm să taci./
Și tu ne tot vorbeşti, cu tăcere mare ne vorbeşti./ Și
tot cosmosul devine Cuvînt, că este vorbirea ta de
atunci,/ Și eu sunt aşchie, doar aşchia acelui
Cuvînt.../ Și de jur împrejur biciuitorii,
flagelatorii, omorîtorii” (Psalmul 63). Omul de
azi, nebunul între nebuni este urmaşul direct al
îngerului căzut căruia i s-a luat memoria locului
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de unde va fi fost alungat, trimis într-o „formă
degradată de existenţă”, în care nu mai trăieşte
decît amintirea Lui şi a Grădinii de Verde „de
unde-am fost prăvălit la începerea timpului”,
îngropat într-o mare trăncăneală „ca într-un
mormînt”, nemaivăzînd, nemaiauzind Cuvîntul,
întrebîndu-se obsedant „oare ce să mă fac?”, vînat
de moarte şi pîndit de diavol, cu sufletul pustiit,
„trîmbă de praf şi bob de nisip”, modelat din
nisipul roşu al deşertului. Alternativa? În acest
psalm de o frumuseţe acroşantă: „Scot mîna pe
fereastra bisericii unde mă rog, în genunchi, aşa
m-a învăţat mama, să stau în genunchi în faţa ta,/
Primăvara era de faţă, venise acolo tîrîş-grăpiş, ca
vai de ea venise primăvara,/ Mi-era milă de ea,/
De biata primăvară... Era şchioapă, plină de
umbre, de noroaie, de nefericiri ale timpului,/ O
pasăre albă vine şi-şi face cuib în palma mea, pune
ouă în cuib şi începe să clocească, cum să-mi
retrag mîna?/ Nu-mi retrag mîna, Doamne, n-aş
putea să calc peste viaţă? Spune tu, poate că sunt
nebun şi mi-am pierdut bunul simţ al vieţii şi al
morţii.../ Toată primăvara am aşteptat să iasă puii,/
Și cînd au ieşit, am continuat să las palmele afară,
pasărea albă avea de crescut puii abia ieşiţi din
găoace,/ Am aşteptat să vină toamna şi pasărea să
plece, poate chiar şi eu să plec odată cu păsările,
sunt atît de bătrîn şi, desigur, o doamnă mă caută
unde nici ea nu crede că mă poate găsi,/ În fructe,
în păsări, în bobul de nisip.../ A trecut toamna şi
pasărea albă nu a mai plecat,/ I s-au îmbolnăvit
puii de iarnă,/ Am rămas cu palmele afară, să fie
ele cuib pentru sărmana pasăre a sufletului meu,
prea fericita,/ Mai are rost să mor?/ Te întreb./ Nu
ar fi mai bine să rămîn pe veci cuib de pasăre
albă?” (Psalmul 87).
Psalmii lui Constantin Gherghinoiu, mesajul
lor se autentifică, adesea, printr-o intertextualitate
pe care autorul o foloseşte discret, fără ostentaţie,
prin ataşarea la corpul propriului text a unor citate,
propoziţii, fraze ori simple sintagme, bine
cunoscute din Evanghelii sau din Epistolele
Sfîntului Apostol Pavel și, mai de dinainte, din
psalmii lui David şi din înţelepciunea lui Solomon
(„Auzi-mă, Doamne şi mă miluieşte...”; „Iartă-i
robului tău”; „că sămînţa putrejunii este întru
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mine...”; „Tu cel ce faci pe îngerii tăi duhuri şi pe
slugile tale pară de foc”; „Eli, eli, lama
sabachtami... De ce m-ai părăsit, Dumnezeul
meu...” etc.), din parafrazarea versurilor celebre
ale unor contemporani („Doamne, ce mirare că
sunt, ce stupoare că eşti!”), dar, mai ales, din
atmosfera, imprecaţiile, tonul final, ultimativ, de
sfîrşit de lume, avertismentele Apocalipsei după
Ioan Teologul: „Și am auzit tunetul acelui glas:
Pui de năpîrci! Și mi-a revenit memoria şi am ştiut
din nou cine suntem şi ce căutăm,/ Și din nou s-a
ridicat glas? Iată Mielul!/ Și a început mulţimea să
urle, să se calce în picioare şi, printre picioarele lor
care clănţăneau ca guri de foc, guri de mitralieră,
am zărit răsăritul cum arde între văpăi de foc şi mia spus din nou glasul:/ Mult zgomot se aude în
Europa ce va să se sfîrşească într-un glas horcăit
care va spune: Le Dieu est mort, Vive le Dieul Vive
notre Mort!/ Și tot glasul acela mi-a spus din nou:
Văd oaste care ne aduce în mîini slavele şi lîngă o
gîrlă măcelării de oameni și răpiri de cetăţi,/ Și
fugă de ostași,/ Și risipiri de oameni,/ Și oameni cu
puterile deja putrezite,/ Și vom auzi gîlceavă și
tulburări și amărăciune, numele nostru e
Amărăciune și vom afla amestecări şi oşti căzute
şi noroade care să se rădice în contra celor spuse
mai demult,/ Și iarăşi m-am uitat înspre noi şi de
îngrozire m-am auzit legat la stîlpul veşnic al
Infamiei,/ Din vina pămîntească de a fi iubit”
(Psalmul 45).
Psalmii, cuvintele lor sînt „bogăţia trăită,
bogăţia vie”, spune Constantin Gherghinoiu în
Psalmul 8; Adevărul e ţinta de neatins; Calea e
drumul Damascului, (pe)trecut de un alt Saul din
Tars pentru a deveni Apostolul Pavel; Viaţa e a lui
Cain rătăcind prin deşertul lumii şi al fiinţei
interioare care îşi caută substanţa stelară, încercînd
să iasă din cămaşa sa de pămînt.
Psalmii constituie cartea-efigie a lui
Constantin Gherghinoiu.
Vînătorii străini
și tînărul rege al dacilor liberi
În poezia din cea mai recentă carte a lui
Coriolan Păunescu, Impulsurile ierbii (Editura
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TipoMoldova, 2020), cosmicul şi teluricul, înaltul
senin al „albelor banchize” şi al „vechii lumini
curate” nu se află într-un raport de confruntare, ca
în atîtea alte paradigme lirice, cu lutul arghezian
întrucît, de pe pămîntul „trădat şi pustiu”, sfera
luminii, zarea sa, ca şi „materia unui sfînt ocean
visător” nu mai reprezintă salvarea, refugiul căutat
cu febrilitate de fiinţa prinsă în spaţiul
concentraţionar al exilului său în pustia deşertului;
înaltul îngheţat spre care o cheamă cîntecul unor
„blonde sirene” şi tărîmul înghețat de jos sînt, în
fond, într-o relaţie de complementaritate, sînt
totuna, fixînd, iată, singurătatea pe care poetul o
poartă precum melcul cochilia sa: „Voi trece ca o
săgeată încordată/ prin sfera lumii văzută din zbor/
ţintind din vechea lumină curată/ materia unui
sfînt ocean visător./ Voi fi chemat acum întru
mirare/ de blonde sirene ca mari călăuze/ cu ele să
trec pe valuri în zare/ odihnindu-mă-n albe
banchize./ Și, iată, mă strigă-n noaptea lui/ un trist
căpitan al corăbiei mele/ şi-mi spune că nava-i a
nimănui/ pe-azimutul ce duce-nspre stele./ Nimeni
aici nu ne caută-n noapte/ ştiindu-se că în timp e
prea tîrziu/ şi de azi eu sunt mult mai departe/
trăitor pe pămîntul trădat şi pustiu” (Alba
promisiune).
Poezia din Impulsurile ierbii creşte din
povestea fiinţei strivite de „a vremii povară”, cînd,
în dezabuzare, poetul constată că nimic din cele
ale timpului său – vîrsta, numărul, graba
(pe)trecerii sub valţurile roţii acestuia – nu mai
este decît o povară, un balast care retează zborul
„săgeţii încordate” spre culmea luminii şi plutirii
„păsării vieţii” înspre Hiperboreea, spre nesfîrşitul
miază-noapte: poezia lui Coriolan Păunescu este
una crepusculară, a amurgului „prin timpuri
grăbite”, lăsînd, totuşi, speranţa firavă a
seminţelor ierbii de pe boturi de deal: „A vremii
povară noi ducem pe umăr/ fiindcă-i tot ce mai
contează în lume/ cînd nimic nu are vîrstă, nici
număr,/ ori voinţa-nălţării pe-a ordinii culme./ Și,
totuşi, vine din nou pasărea vieţii/ să ne-nveţe o
nouă poveste a luminii/ din aura unor zori mândri
ai dimineţii/ cînd timpul se frînge-n roata maşinii./
Iată, acum, nimic nu ne mai îndeamnă/ înspre-acel
viu nesfîrşit miază-noapte/ cu mirarea ce vine din
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roşu-i de toamnă/ prin galaxia ciudată cu multiple
păcate./ Mă mir totuşi de copacii cu aripi rare,/ cu
seminţele ierbii pe pămînt rînduite/ prin boturi de
deal cu priviri visătoare/ spre noi amurgind prin
timpuri grăbite” (Autumnala poveste). Cerul de
deasupra celulei de jos, a „lutului greu” este
acoperit de „nori negri şi ticăloşi”, pîinile sînt
răscoapte, iar văzduhul, năruit în aerul „ca un
combustibil ars de maşină”, cu lumea care se
agaţă, cu acelaşi balast, de ochii care au îndrăznit
altădată să viseze la „mitul tînăr şi viu”, cum scrie
Coriolan Păunescu în poemul În carnea gîndului:
„Spuneai că-ntr-o zi mă vei da jos/ din mitul încă
tînăr şi viu,/ pe care, chipurile,/ eu l-aş fi dezvelit
pînă la os/ fără să-l ştiu/ în dureri fragmentare/ şin carnea unui gînd sperios/ ca un cocor răstignit în
poveşti/ pentru noua-i trădare./ Eu însă văd că abia
urci/ înspre nourii negri şi ticăloşi/ ca un
combustibil ars de maşină/ cu pîinile moi şi
răscoapte,/ în timp ce singur, în noapte,/ repar
tălpile-ncălţărilor ce nu vor/ să mă poarte/ în
lumea ce, iată, murind, mi s-agaţă/ de nişte vechi
şi rustice pleoape”. Fiinţa se identifică în figura
derizorie a sclavului unui imperiu ce fură lumina
(Impulsuri), al unei lumi mereu strîmte, ca o celulă
a unei închisori existenţiale, în smîrcurile sale
(Trecutele umbre); singurătatea e, şi ea, pierdută
într-o rugăciune care fixează o subtilă poezie a
sentimentului religios, în epifania Iubirii înseşi:
„În ziua a şaptea Dumnezeu a intrat/ în casa
noastră cu candele-aprinse,/ şi-am început lungi
metanii să bat,/ iar El surîdea sub pleoapele-i
ninse./ I-am aşezat grabnic la masă iubirea -/
văzîndu-L, bătrînul zarzăr a înflorit/ şi-i strălucea
lui Dumnezeu privirea/ în Duminica Floriilor cînd
s-a vestit./ Apoi, zîmbind, s-a uitat iar prin casă -/
mama şedea încă la vatra din asfinţit/ (ea navusese niciodată locu-i la masă)/ şi Dumnezeu nu
părea deloc mulţumit./ Șezi, i-a zis Cel ce venise
însingurat/ şi-un loc se făcuse-acum pe apucate/
iar Dumnezeu deodată S-a-nluminat/ iar mama
şezu atunci şi mai aproape./ Tîrziu, la o fereastră a
pomului nins/ cineva culesese toate fructele
coapte/ pe care mamei cu mîinile i le-a-ntins –/
afară lumea se pregătea de o noapte” (Poemul
Iubirii). Sus, universul tace; jos, mărşăluieşte o
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„armată de morţi”; sus e pustietatea din stele; jos e
grohotişul „ce mişcă omenirea spre adîncuri”:
între sus şi jos e o lume fără repere şi fără
identitate, fără apărare şi cu speranţele năruite sub
roţile unui tren care vine de nicăieri şi se îndreaptă
spre niciunde: „Iată, ieri a murit un soldat/ în
vechiul salon din spital,/ unde în zori a fost lepădat/ rănit de un glonte mortal./ Vîntul gemea-n
largile văi/ şi telegraful bătea-n pustiu,/ iar cineva
întreba de ai săi/ ce şi cîţi de dînşii mai ştiu./ Mai
apoi s-a stins altă stea/ peste mica lizieră de
salcîm/ şi-auzeam plîngînd cineva/ sub pădurea
blîndului drum./ Pe sus calm Universul tăcea/ şi
iată un tren alerga în trecut/ glisînd încet spre
inima mea/ într-un gînd trecător şi nevrut./ Pe
dealul înalt, lipsit de reper/ mărşăluia o armată de
morţi/ un tren venea-n lume stingher/ cu vremile
lui strivite sub roţi” (Lipsit de reper).
Zidurile celulei, lutul acestora are, însă, cîteva
fisuri – „reci falii de lut” – pe unde se strecoară
vocile lumii şi figura păşind sfioasă din „zările
lumii” a unei fantasme dintr-o altă vîrstă a fiinţei,
evocată în trecutul neîncheiat al imperfectului: „În
zările lumii tu veneai sfioasă/ străbătînd ţărmul
augustului rîu/ şi eu te urmam în albul de-acasă/ cu
straiele în tonul coptului grîu./ Galbene plete ca
spicele din aur/ mute-ţi băteau rotundele coapse/ şi
stelele vii luminate de-un faur/ luceau pe chipul
femeii frumoase./ Și, iată vorbind în gînduri sfinte/
voi mai simți un statornic îndemn/ de-a fi întîlnit
pe blînda ta frunte/ strigarea-nluminii şi a viului
semn./ Părea că vii din cîntări şi legende/ ori din
iatacuri în reci falii din lut/ vocile lumii îmi erau ca
şi absente/ şi-n tăceri simţeam un nou început./ Liberi apoi ne lăsam către toamne/ să culegem
fructul antocianicei vii/ şi ce blînd îţi era surîsul,
Doamne,/ prin sfinţitele daruri ale unor copii”
(Trecutele tablouri). Pe acest teren, al semnificaţiei particulare pe care o generează utilizarea
acestei forme temporale a verbului, poezia din
Impulsurile ierbii întîlneşte, de exemplu, aceste
mărturisiri ale Marcel Proust din Pastiches et
Mélanges: „Mărturisesc că o anume utilizare a
imperfectului indicativului – a acestui timp crud
care ne prezintă viaţa ca pe ceva efemer, trecător,
care, în momentul în care trasează acţiunile
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noastre, le şi loveşte cu iluzia, le cufundă în trecut
fără a ne lăsa, ca perfectul, consolarea pe care o
oferă activitatea împlinită – a rămas pentru mine o
sursă inepuizabilă de misterioase tristeţi”. Faliile
create de imperfect în carcasa ce părea
impenetrabilă a vieţii încheiate în pustietatea din
stele şi, deopotrivă, în grohotişul lutului, lasă să se
vadă lumina şi să pătrundă şoaptele Eladei,
spunînd eterna poveste a călătorului Ulise şi a
credincioasei Penelopa, într-o acroşantă nostalgie
a Sudului solar; „Cetatea, un lan al lumii răscopt,/
se-oglindea-n ape ca o ie pe trup/ şi luna, precum
bătrînul ciclop,/ prin stele venea cu-n har neştiut./
Şoaptele grele, vineţi, ale Eladei/ de mulţii săi fii
păreau despuiate/ adulmecînd pe conturul
enclavei/ cu bătăile inimii ascunse-n noapte./ În
Ithaca astăzi rătăcim fără voie,/ din vremi strigînd
călătorul Ulise/ iar eu, din cer, ca un altfel de Noe,/
m-adun din poveştile marilor vise./ Vinul curgea-n
roşii rîuri de sînge/ şi Penelopa sub o stea veghetoare/ întreabă dacă lîna de aur se frînge/ ca un vis
de iubire al stelei de mare./ Și iată se-nalţă înc-o
lume nimbată/ peste imperfecte orizonturi şi
sfere,/ pînă cînd lumina Eladei ni s-arată/ în
temute gînduri de vremi efemere” (Repovestind
din Elada). Trecutul fiinţei e guvernat de cîteva
fantasme în jurul cărora pivotează textul liric –
femeia frumoasă din „zările lumii”, insul cu
pălărie mare care „hohotea fără noimă”, vulturul
pleşuv cu aripa frîntă de pe „stînca-i de zeu”,
bunica în mindir din poeme precum Nu mai am loc
sau Zîmbeşte-mi, Mama şi tînărul rege al dacilor
liberi din Fierbintele timp –, în vreme ce viitorul
trecut e al tuturor speranţelor şi dezamăgirilor;
fiinţa pendulează mereu între imperfectul evocării
unei probabile vîrste de aur şi viitorul unei „seri
triste” ale aceleiaşi singurătăţi pe care erosul însuşi
nu face decât să o potenţeze cu „dalba poveste a
iubirii” şi a „murgului visat” din imposibilele
plecări: „Iar am plecat să zbor/ cu aripa mea frîntă,
iar am plecat…/ Și încă mă temeam de mitul alb/
al grădinii cu flori,/ incolore şi reci,/ de murgul
meu tînăr/ ce zburdă inocent prin frunzare./ Am
plecat iar, ca un nor,/ jucîndu-mi încă murgul visat/
într-un ritm cadenţat şi sonor/ prin clipe extreme-n
izvor/ Și-am zis atunci că tare mi-e dor/ de tot ce
încă n-am uitat/ în vara cu ploaia de soare,/ cînd
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murgul muşca îmbătat/ din coapsa mea
vorbitoare./ Acum paşii s-aud ne-ncetat/ şi pe cer
se desenează iar/ o dalbă poveste a iubirii -/ calul
coboară lăsîndu-mă/ pe oceanele ierbii şi-a firii/ ca
un aerodrom fără sfîrşit” (Plecările mele).
În aceeaşi logică, galbenul e culoarea
dominantă în poezia din Impulsurile ierbii: e
galbenul părului iubitei şi al astrelor, al toamnelor,
dar şi al grîului a cărui culoare se asociază iubitei;
numai că grîul, care răsare pe dealuri, se coace pe
chipul femeii frumoase pentru a fi, iată, retezat de
secera al cărei fîşîit ameninţător se aude distinct
dinspre „drumurile (care) se încrucişau în pustiu”.
În Impulsurile ierbii sînt cîteva poeme cu o
evidentă încărcătură socială, de opţiune, într-o
viziune care coboară pînă la „dacice stîni”, aflate
în prada unor hoţi venind „în taină” ori a unor
„vînători străini” ce fură ţara însăşi, binomul
arhaic al neamului care e Sarmizegetuza Regia:
sînt (şi) poeme care contestă, subtil, globalizarea şi
pierderea identităţii naţionale, cu trimiteri
transparente, ca în povestea pădurii virgine „tăiate
de criminali cu blazon” din poemul Moment,
căutînd salvarea în poruncile moșilor, în mesajul
lor explicit: „Cînd ziua ne trece-n uitare/ bătrînii
cu chipuri/ de arhangheli coboară în noi,/ cu braţul
înălţat a-nţeleaptă/ şi aspră poruncă./ I-ascultă
atunci bărbaţi aprigi/ cu sprîncene-ngemănate sub
frunte./ Iubiţi-vă, spun ca un tunet,/ holdele
împlinite-n grăunte,/ pădurile de-argint şi apele/ ce
vin de departe./ Iubiţi-vă ramul din vremi luminate,/ cu adevărul brîncovenesc/ pe creştetul
urmaşilor urmaşilor/ voștri, zămislitori de
luceferi./ Iubiţi-vă taina nesupusă a ierbii/ şi
pămîntul ca nişte zări înroşite/ în marele tegument
al seminţei/ zămislind lumile atît de grăbite”
(Poruncile). În Impulsurile ierbii, cel mai recent
volum de poezie din impresionanta sa bliografie,
Coriolan Păunescu făptuieşte tot ceea ce trebuie să
facă un poet adevărat: să depună mărturie, cu
fiinţa şi poezia sa, despre lumea prin care a trecut.
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MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
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Joi 22 iunie/ 5 iulie 1900. Iar în București, sosit
azi dimineață la 6 ore din Galați, unde am fost ieri
(din Tecuci), ca să pledez la Apel procesul contelui
de Roma.
Enorme călduri în aceste 4 zile. Azi pe la 1 p. m.,
+28° R = 33° C în umbră.
Dimineața azi la 8¼, Alex. Marghiloman la mine
(după o vorbă de ieri cu Nicu Filipescu, care mă
căutase pe mine), apoi la 10¼, Nicu Filipescu însuși.
Că acum situația e coaptă, că Cantacuzino e, în sfârșit,
ajuns la punctul să se retragă, fiindcă regele vrea
numai să-i useze, pentru a a duce la toamnă pe
Sturdza, că va mai vorbi astăzi cu mine Alecu Catargi
(ministrul de la Roma, care își însoară băiatul cu o fată
a lui G. Gr. Cantacuzin) și că eu să nu plec la Viena.
Eu am răspuns că eu plec mâine, dar că-mi las
adresa din Viena la Marghiloman, că n-au să
vorbească cu mine, ci Cantacuzinii să telegrafieze lui
Carp că i s-au primit condițiile și regele să-l cheme.
La Tecuci, alaltăieri marți, când am dejun cu
Dimitrie Sturdza, Cociaș și Săveanu la spițerul, fost
senator liberal, Racoviță, mi-a spus Sturdza despre
supărarea împăratului germanian, că sub Jacques
Lahovari i-ar s-au trimis ofițeri români la studii
militare în Franța, deși din vremea lui Sturdza sub
generalul Berindei (după raport formal al lui Sturdza,
aprobat de rege) era convenit cu Germania că să se
trimită numai acolo ofițerii români (vro 8 – 10 pe an,
timp de vro 10 ani) și cu această condiție îi primise
Germania formal.
Eu însă i-am răspuns lui Sturdza: „Dar regele cum
admite asemenea schimbări de cuvânt, acum când e
tare?”
Sturdza. Regele cedează dacă insistă cineva mult.
Așa, regele nu poate suferi pe Theodor Văcărescu, și
totuși, fiindcă a stăruit G. Cantacuzin un an întreg, ia dat Marea Cruce a Coroanei Române.
Eu. Cu atât mai rău.
Telegrama pregătită de expediat mâine dimineața,
înainte de plecarea noastră (9° 15’) prin Predeal.
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Telegramă
Hotel Imperial
Viena
Rog rezervați mâine duminecă după-amiază
cameră mare cu alcov două paturi în etajul al doilea.
Maiorescu1
Între 3½ – 4½, Alecu Catargi (de la Roma) cu
Alex. Marghiloman la mine. Catargi zicându-mi că e
însărcinat de G. Cantacuzin să vie la mine și să-mi
spuie că se primesc condițiile lui Carp (adecă șefia
Cantacuzin, fuziunea cluburilor, Carp ministruprezident și Finanțe, eu, Arion, Marghiloman, dar că
Internele la conservatori și general Manu prezident
de club. Eu i-am spus că asupra Internelor rămâne
încă de discutat și asemenea asupra prezidenței lui
Manu la Club. (După ce plecase Marghiloman, mi-a
mai spus că demersul lui și al Nicu Filipescu se face
fără știrea lui Take Ionescu).
Eu i-am răspuns că rămâne acum să comunice
Cantacuzino lui Carp că primește condițiile lui, să-l
cheme și să meargă la rege.
La2 cererea lui Catargi (și după o scrisoare a lui
Nicu Filipescu, ca eu să mai rămân mâine în
București, am răspuns că eu plec, dar că-mi las
adresa de la Viena, că dealtminteri trebuie întâi
înțelegerea definitivă cu Carp și cu regele, nu cu
mine, care primesc să mă facă ministru, prefect sau
mai bine nimic.
Între 5 și 6, a mai venit și Scarlat Vărnav la mine,
ca să-mi spuie ce a mai vorbit el cu Carp alaltăieri,
marți. Că i-ar fi spus Carp (vasăzică, și lui ca și mie)
că de astă dată, în contra obiceiului lui, dacă formază
ministerul cu conservatorii, este pentru a-i mânca; și
apoi, că el între ei nu s-ar putea înțelege decât cu
generalul Lahovary și cu Nicu Filipescu și că, în
asemenea caz, ar fi dispus să-i dea lui Filipescu
Ministerul de Interne.
Duminecă 25 iunie/ 8 iulie. Viena. Bine sosit ieri
pe la 2 ore după prânz. După căldurile cele mari, a
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fost ieri spre Pesta și de la Pesta încoace ploaie, aici
răcoare, azi noapte ploaie. La Hotel Imperial suntem,
etajul II, odaia mare No 72 cu alcov, balcon pe Ring,
dar numai o singură fereastră-ușe spre balcon. Încolo
bine. Ieri, multe cumpărături.

La 6½, cu Anicutza Odobescu la Venedig in Wien,
supat la Restaurant français, cu șampanie, făcut
fotografie pe carte poștale și apoi asistat la opereta
Orphée aux enfers.
Iulie 1900

Mercuri 28 iunie/ 11 iulie. Viena. Ieri după
amiazi, între 5 și 6 ore, dr. Neussler la mine. Iar m-a
cercetat cu mâna și la inimă și la plumâni. Toate
organele bine, nicio urmă cerebrală (de scleroză).
Poate pântecele prea îngrășat. Ceva Marienbader, ca
să slăbesc cu vro 4-5 kilograme, nu mai mult. – Poate
frecare cu „spirt de castane”3 de la SalvatorApotheke pe brațe contra artritei, care poate a
provocat și mica furunculoză de astă-primăvară.
Telegramă
Societatea electrică
Strada Doamnei 14
Bucarest.
Răspuns plătit
Rog telegrafiați Hotel Imperial dacă obținut
aprobarea și început lucrul.4
Majorescu.
Azi dimineață, la 7½ ore, în umbră la
termometrul florăriei Foscatti, numai 10° R. Dar e zi
cu soare.
Când am ieșit azi dimineață ca să dau depeșa de
mai sus, îmi date portarul următoarele 2 depeși
(probabil de ieri sară):
„Nu vă îndepărtați și așteptați-mi scrisoarea.
Prietenie. Marghiloman.5
„Rezolvarea aprape sigură. Rog să nu plecațo
înainte de sâmbătă. Carp.”6
Scriu îndată Liviei la Ilsenburg și-i alătur aceste 2
depeși, ca să vadă de ce nu venim, dacă nu venim.
Vineri 30 iunie/ 13 iulie. Viena. De vro 2 zile,
ceva mai cald, dar tot ploios. – Ieri văzut mai toată
ziua lampe electrice în diferite magazine și notat ce
ne-ar trebui.
Răspuns plătit
Primar Delavrancea
București
Rog telegrafiați Viena Hotel Imperial dacă
instalația electrică din casa mea definitiv aprobată.
Maiorescu7
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Sâmbătă 1/ 14 iulie. Azi dimineață, durere de cap;
de ieri deja, iau 0,30 chinină. De trei zile îmi fracă
Anicutza brațul drept cu spirt de castane8.
Duminecă 2/ 15 iulie. Viena. Ieri, pe la 2½ p. m.,
în sfârșit depeșa primarului Delavrancea „instalație
aprobată”9; mers îndată la Bancă10, luat 800 mărci =
947 Krone 80 Kreuzer și cumpărat lămpi electrice la
Siemens & Halske, Albert Jordan, Gustav
Hildebrandt, Balkalowitsch & Ditmar pentru 2026
Krone = 2116 franci; apoi Anicutza Odobescu pe la 7
ore la noi la hotel, după plecarea ei, noi cinat acasă,
fiind obosiți de cele 3½ ore cumpărături electrice.
Azi m-am trezit și sculat pe la 3 ore dimineața, iar
cu dureri de cap; făcut „patience”, resculat pe la 7,
fără dureri de cap.
Nu știu ce e cu criza ministerială în acest
moment.
Telegramă
Alexandre Marghiloman,
Strada Mercur,
București.
Pot să plec Berlin Rusia? Aștept răspunsul vostru.
Maiorescu.11
Luni 3/ 16 iulie. Viena. Ieri cu m-e Anicutza
Odobescu de la 5½ – 10½ cu trăsura la Schottenring
și apoi cu Tram și calea ferată la Kahlenberg.
Frumoasă întoarcerea cu iluminarea hotelului și a lui
Stefaniewarte sus și a stradelor Vienei jos. La
întoarcerea la hotel, găsim depeșa lui Carp: „Fii marți
București”.12 Vasăzică13, se formează ministerul
Carp, și eu sunt condamnat la departamentul justiției.
Anicuța și cu mine cam abătuți.
Azi 2° 10’, plecăm din Viena spre casă.
Telegramă
Costake la Maiorescu
Strada Mercur 1
Bucuresti.
Sosim mâine marți 9 ore sara.
M.
Dymsza,
Ellern, la Rakisski, Curlanda
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Din păcate azi plecăm înapoi București.
Tata.
Petre Carp,
Bucarest.
Sunt mâine marți seara București.14
Mercuri 5/ 18 Iulie 1900. Bucuresti. Excesiv de
cald. Dimineața 5 ore, 18° R.
Sosit ieri spre miezul nopții (în loc de 9° 10’ sara),
din cauza unei deraieri a 2 vagoane de mărfuri la
stația Buftea, unde am fost transbordați în alt tren.
Cu noi de la Viena, Costake Negruzzi și MarieJeanne Mavrocordat (vară-sa, de 14 ani), care vine de
la pensionul din München ca să petreacă vacanța la
Iași, la părinți. Dar aici la gară, negăsind pe tatăl-său
Mavrocordat (venit ca s-o ducă de aici la Iași), fetița
doarme la noi în odaia Emiliei, azi cetește pe terasă
Scheffel Ekkehard și, pe la 10½ dimineața, a venit
Mavrocordat și a luat-o.
Carp e azi la Sinaia, chemat de rege: îmi
telegrafiază că vine deseară 9 ore la mine și în adevăr,
între 9½ și 10¾, el cu Alexandru Marghiloman și C.
C. Arion, la mine. Regele l-a însărcinat cu formarea
ministerului. Take Ionescu nu vrea să intre. Dar
proiectul este: Carp prezident și Finațe, eu Justitie,
Marghiloman Externe, Arion Culte, N. Filipescu
Domenii, C. Olănescu Interne; generalul J. Lahovari
și Ionaș Grădișteanu rămân la locul lor.
Generalul Manu (furios pe G Cantacuzino și pe
N. Filipescu, că au tratat cu noi în neștirea lui) și-a
dat demisia și din prezidența Clubului Constervator.
Greutatea mai e acum, că Carp a cerut de la noul
ministru de Interne C. Olănescu să puie pe Matake
Dobrescu al nostru prefect în locul generalului Algiu,
compromis prin prostiile și brutalitățile lui, mai ales
față de evreii emigranți, foarte numeroși. La aceasta,
Olănescu a răspuns, „că e o chestiune de
demnitate”15, și că nu poate. Carp însă nu va ceda
asupra acestui punct. N. Filipescu s-a însrăcinat să
aplaneze. El și primarul Delavrancea au lucrat în
ruptul capului pentru formarea ministerului.
Peste zi astăzi, Scarlat Vărnav, Lupu Costaki (cu
un fiu gentil de 11 ani), Laurianu, J. Miclescu din
Botoșani la mine.
La masă la Hugo (la șosea), cu Scarlat Vârnav și
Grigore Buiucliu. Toți aceștia nemulțumiți de felul
formării ministeriale, zicând că e tot în condițiile de
la aprilie 1899 sau chiar mai rău și că atunci Carp a
comis o greșală, de ce n-a primit atunci.

Joi 6/ 19 Iulie 1900. La 1½ după amiazi, la mine
generalul Jacques Lahovari (Război), apoi Nicu
Filipescu (Domenii), care îmi spun că greutatea cu
Algiu s-a ridicat, că Olănescu consimte să-l
înlocuiască cu cine va voi Carp și că vine și el,
Olănescu, la mine acum. În adevăr, pe la 2 ore a venit
și C. Olănescu (Interne), după ce venise P. P. Carp
(prezident și Finanțe), I. Grădiștenau (Lucrări
Publice), Al. Marghiloman (Externe) și C. C. Arion
(Culte), adecă noul minister. Carp a telegrafiat regelui
să ne primească mâine, vineri dimineață, la jurământ.
Telegramă
Hotel Joseph Ungarth
Sinaia.
Rog reservați astăzi joi sara bună odaie 2 paturi.
Maiorescu.
Note:
1. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
2. De aici, întreg paragraful însemnat marginal cu o
linie trasă cu creionul albastru.
3. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris.
Textul continuă în limba română.
4. Propoziție în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
5. Propoziție în limba franceză în manuscris. Textul
continuă în limba română.
6. Propoziție în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
7. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul
continuă în limba română.
8. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris.
Textul continuă în limba română.
9. Ultimele două cuvinte în limba franceză în
manuscris. Textul continuă în limba română.
10. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
11. Telegramă în limba franceză în manuscris. Textul
continuă în limba română.
12. Ultimele trei cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
13. De aici, următoarele două propoziții însemnate
marginal cu creionul.
14. Ultimele două telegrame în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
15. Ultimele șase cuvinte în limba franceză în
manuscris. Textul continuă în limba română.
JURNAL, Volumul V: 1900. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere, note,
glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan Mihai
DASCĂLU.
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DOCUMENT

„ CEI DIN ŢARĂ
AR TREBUI SĂ ŢINĂ SEAMA
CĂ DACĂ VOR SĂ DISTRUGĂ
EXILUL AR TREBUI SĂ DISTRUGĂ
BISERICA” (VINTILĂ HORIA)
Ioana DIACONESCU

DIN ARHIVA C.N.S.A.S.

Cei interesați de ineditul istoriei recente a
României sunt obișnuiți îndeobște cu
stereotipia alcătuirii cît și a conținutului
documentelor de arhivă. Scrise într-un limbaj
de lemn, adesea lipsit de elementara
cunoaștere a ortografiei, cu un conținut care
vizează în gradul cel mai înalt posibil datele de
recunoaștere ale „elementului” de către
organele operative interesate, aceste
documente atît de relevante conțin realitatea
istoriei recente și demonstrează fără doar și
poate adevărul cumplit al marii represiuni
comuniste odată cu „instaurarea regimului
democrat-popular în România”, al distrugerii
elitei intelectuale interbelice (clerul, scriitorii,
muzicienii, artiștii de dramă și artiștii lirici,
universitarii, juriștii, medicii, etc.). Toate acestea
aflate sub bocancul de fier al unor dictaturi fără
precedent.
Documentele de arhivă ce-l privesc pe Vintilă
Horia, odată cu înaintarea cercetării dosarelor, conțin
noutăți incredibile și variante, neașteptate prin
ineditul lor, ale creșterii modului de încercuire și
hăituire a marelui intelectual. Planuri, rețele,
asuprirea familiei și atacarea ei prin propuneri
(eșuate) de racolare, mereu prezente, alcătuiesc o
grafică sumbră, ca fond al tabloului vieții, plin de
culori adesea stridente, aL omului de cultură român,
prețuit și onorat de Occidentul universitar și cultural.
În informațiile primare de arhivă ce urmează,
acțiunile Securității asupra lui Vintilă Horia se
diversifică „ingenios”. Sigur că metodele și formula
de calomniere precum și falsificările adevărului sunt
aceleași, sub pojghița lor subțire putîndu-se desluși,
din fericire, realitatea unei unei vieți redutabile,
adevărul unei vocații ce nu putea să nu se afirme în
domeniile în care a strălucit.
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Se inventează incriminarea lui Vintilă Horia ca
participant la congrese, adunări, ziare, toate
„neofasciste” concomitent cu insistența mai vechii
direcții în Securitate, de a se pregăti tentativa de
atragere a lui pentru colaborare drept corifeu al
regimului „constructor al socialismului și
comunismului” din România. Planuri cu termene și
responsabili cu acțiunile ce vor fi pornite asupra lui
Vintilă Horia în încercarea disperată de a-l coopta
drept portavoce a regimului ceaușist din România,
dată fiind anvergura lui occidentală și drept urmare,
așezarea lui la înaintare.
De altfel, metodele și formulele de calomniere
precum și falsificările adevărurilor sunt aceleași
pentru toți fruntașii exilului, insultați, numiți
legionari cu conotații dușmănoase. Este motivul
pentru care am acordat spațiu mai amplu în Note,
unor mari personalități culturale și științifice ale
exilului, pentru a evidenția contrastul izbitor între
defăimarea din documente și excepționala, ampla lor
activitate în domeniul științei și culturii, a dăruirii lor
totale, fără nici urmă de implicații sau preocupări
politice.
Vintilă Horia era invitat și marcat în lumea
occidentală ca o personalitate de mare valoare și
faimă și desigur, era prețuit și în lumea exilului
românesc; în mod ostentativ și destabilizator se
afirmă în raport (și se afirmă perpetuu în rapoartele
din documente) că direcția de dreapta în orice
domeniu este, în mod obligatoriu, asociată cu
„neofascismul” care, împreună cu „dreapta” poate
denigra „marxismul și cultura de stînga”, cea care era
în plină formare și ascensiune în România Socialistă.
Pe tot parcursul documentelor se emit judecăți
încărcate de ură împotriva culturii occidentale și a
manifestării ei în cadrul organizat al congreselor pe
tema dată, unde participă vîrfuri ale exilului
CONVORBIRI LITERARE

românesc integrate în cultura occidentală, cu care
România ar fi trebuit să se mîndrească, personalități
defăimate la tot pasul sub apelativul de „fasciști” sau
„legionari”, ori „fugari”.
Aceste personalități au fost îmbrățișate și prețuite
într-un înalt grad de către confrații lor din lumea
occidentală, confrați cunoscători ai lucrărilor de
valoare și faimă internațională ale acestora, în
domeniul științei și culturii.
În tot acest timp continuă intenția Securității de al atrage pe Vintilă Horia în „acțiuni de influență”.
Totodată, apar documente în care sunt prezente la
tot pasul nume de cod, pentru a fi recunoscute numai
în cadrul unui singur serviciu sau a unei singure
direcții a Securității.
* * *
BORSEC1
URGENT
În aceste zile se află la Roma legionarul Vintilă
Horia pentru a participa la congresul neofascist2 (sic!
– tema congresului va fi lupta împotriva „ofensivei
comuniste în lumea muncii.” Congresul supune la o
analiză riguroasă poziția stîngii – detalii în nota
respectivă – n.m., I.D.) al M.S.I. (Movimento Sociale
Italiano – Mișcarea Socială Italiană)3 dreapta
națională și a se întîlni cu diverse elemente
neofasciste4 (sic!) din Italia și străinătate participante
la congres.
Între cei cu care se va întîlni este și legionarul
(sic!) MIRCEA POPESCU5, preotul FLAVIU
POPAN și directorul revistei neofasciste „Dreapta”,
FLAVIO QUARANTOTTO6.
Avînd domiciliul în Spania, V. Horia a efectuat
recent un „turneu” prin Europa, în legătură cu care
deținem următoarele date:
a) După un popas în Elveția s-a oprit la Paris unde
a participat la manifestările organizate recent de
fugarii români7 la biserica „LA MADELEINE” în
memoria lui IULIU MANIU8.
Despre manifestarea respectivă a spus într-o
discuție particulară următoarele: „A fost multă lume.
Cei din țară ar trebui să țină seamă că dacă vor să
distrugă exilul ar trebui mai întîi să distrugă
biserica”.
La Paris a vizitat pe VIRGIL IERUNCA și soția
acestuia, MONICA LOVINESCU, pe dramaturgul
EUGEN IONESCU care este bolnav.
I-a întîlnit și pe scriitorii veniți din țară D.
ȚEPENEAG, căruia i s-a tradus o carte în limba
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franceză și PAUL GOMA. Despre acesta din urmă a
afirmat că are cu el manuscrisul unui nou roman care,
fiind refuzat să fie tipărit în țară, va apărea în curînd
în Franța.
– urmează –
ss. „SABIN”
20 I 1973
– fila 2 –
Tot la Paris l-am întîlnit pe Aurel Răuță din
Madrid care aflînd că Horia [Vintilă] se va deplasa și
la TORINO i-a recomandat să-l viziteze pe legionarul
(sic!) ACHIM BERLOVAN9 medic stomatolog.
b) La TORINO a sosit la 11 ianuarie a.c., pentru a
participa la Congresul internațional pentru Apărarea
Culturii [intitulat] Intelectualii pentru libertate,
organizat – după cum am informat – de scriitorul,
filosoful și senatorul neofascist (sic!) italian
ARMANDO PLEBE10.
În congresul respectiv ar fi urmat să participe și
dramaturgul EUGEN IONESCU care trebuia să țină
discursul de deschidere. Fiind însă bolnav (cel puțin
așa se cunoaște aici) și neputînd veni la TORINO
organizatorii au propus lui VINTILĂ HORIA să
deschidă congresul, ca uneia din „personalitățile cele
mai marcante”, prezente. Acesta s-a eschivat însă,
luînd cuvîntul doar a treia zi a congresului.
În cadrul cuvîntării sale a căutat să argumenteze
în domeniul istoriei că „dreapta” a fost progresistă iar
„stînga” reacționară.
Cu prilejul unor discuții particulare la Congresul
[Internațional pentru Apărarea Culturii] de la
TORINO, s-a exprimat că o mare parte din
participanții la congres se lamentează pentru situația
actuală a culturii internaționale, în timp ce ar trebui să
propună soluții clare, eficiente pentru acțiuni
cultural-politice concrete, imediate.
Menționăm că VINTILĂ HORIA a fost ales în
Comitetul de conducere al „Asociației internaționale
pentru Cultura Occidentală”.
– urmează –
20 I 1973 ss. „SABIN”
– fila 3 –
Aceasta s-a creat la Congresul de la Torino pentru
a promova și răspîndi pe plan internațional cultura de
dreapta, neofascistă (sic!) care să combată marxismul
și cultura de stînga.11
NOTĂ: În legătură cu desfășurarea și rezultatele
„Congresului [Internațional pentru Apărarea]
Culturii” de la TORINO, vom raporta separat.
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– urmează sursa –
ss. „SABIN”
* * *
BORSEC
Urgent
Adnotare marginală olografă 1: „Pe Horia V. să-l
lucrăm organizat (subl. mea – I.D.), sens în care să
dăm indicații și grupei noastre operative/ [Semnat
indescifrabil]”.
Adnotare marginală olografă 2: „Cine au fost
participanții [la Congres]. Ce interes a prez. această
conferință [a lui Vintila Horia, „Drama bisericii în
Orient si Occident”]? Să facem rost de acest ziar [Il
secolo d’Italia]/ [Semnat indescifrabil]”.
20 01 1973
Urmare la invenția anterioară privind activitatea
legionarului Horia Vintilă în „Borsec” raportăm
următoarele: În ziua de 17 ianuarie a.c. a ținut o
conferință intitulată „Drama bisericii în Orient și
Occident”. Conferința a vut loc sub patronajul unei
organizații internaționale neofasciste (sic!) „O voce”
în sala Braschi. În cadrul acesteia a arătat între altele
că bisericile ortodoxe sunt supuse autorităților civile.
În legătură cu conferința a apărut un articol și
fotografia autorului în ziarul neofascist (sic!) „Il
secolo d’Italia” [fondat la Roma în 1952, care în 1963
devine organul partidului Mișcării Sociale Italiene].12
Urmează sursa
ss „SABIN”
Strict Secret
Exemplar unic
FIȘĂ PERSONALĂ
privește Vintilă Horia
(document olograf)
[…]
În 1958 VINTILĂ HORIA a revenit în Europa
locuind alternativ în Franța și Spania. În același an a
început să activeze în Societatea Academică Română,
unde din 1960 îndeplinește funcția de secretar al
secției de istorie literară, literatură și artă.
În tot acest timp, VINTILĂ HORIA a desfășurat
o intensă activitate publicistică ca ziarist, critic
literar, poet și scriitor. În 1960, romanul său
Dumnezeu s-a născut în exil a fost distins cu Premiul
Goncourt, al Academiei Franceze (sic!!) care însă nu
i-a fost acordat datorită activității sale fasciste13.
La 30 mai 1961 A.C.S.R. a organizat la Roma o
conferință de presă în cursul căreia Vintilă Horia a
vorbit despre romanul său Dumnezeu s-a născut în
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exil. Cu această ocazie, deși a arătat că retragerea
premiului GONCOURT ca urmare a intervenției
autorităților române l-a lovit serios, nu a adus
calomnii la adresa țării.
Lucrările literare mai deosebite publicate de
Vintilă Horia sunt Antologia poeziei românești –
apărută la Buenos Aires în 1950, Acolo și stelele ard
– roman tradus și în limba germană de o editură din
Viena, un volum de poezii intitulat Jurnal de
copilărie, studiul intitulat Activitatea scriitorilor
români, zona de limbă spaniolă. În prezent el
lucrează la ultimul volum al Trilogiei exilului,
intitulat Mîntuirea.
La Madrid, împreună cu „DOLJANUL”editează
revista Destin (au fost create premise pentru
preluarea controlului asupra acesteia).
În „CODLEA”14 Vintilă Horia nu întreține relații
cu „Comunitatea românilor” și nici cu elemente
legionare active, activînd ca ziarist, calitate în care
publică în periodicele „YA”15 și „ABC”16.
În cursul lunii ianuarie a.c. a participat la lucrările
Mișcării Sociale Italiene, organizație neofascistă
(sic!). De asemenea a participat la Congresul
Internațional de la Torino pentru Apărarea Culturii,
propunîndu-i-se să deschidă lucrările congresului.
A fost ales în comitetul de conducere al
„Asociației
Internaționale
pentru
Cultura
Occidentală”, creată la congresul amintit, al cărei
scop este promovarea și răspîndirea pe plan
internațional al culturii de dreapta, neofascistă (sic!),
care să combată marxismul și cultura de stînga.
[...]
* * *
Din 23 I 1973
PLAN DE ACȚIUNE
(document olograf) privind măsurile ce vor fi
întreprinse în cazul „BANU”17
„BANU”, cetățean codlean [din CODLEA –
nume de cod pentru Spania], originar din România se
remarcă printr-o activitate intensă jurnalistică și
scriitoricească atît pe plan local în „CODLEA” cît și
pe plan european. Pentru activitatea sa i s-a decernat
în anul 1960 Premiul GONCOURT. În prezent
„BANU” lucrează la ultimul volum al cărții
„TRILOGIA EXILULUI”. Este apreciat totodată ca
un bun expert în elemente de futurologie.
Întreține legături cu elemente din cadrul
grupărilor neofasciste din Italia și Franța18. „BANU”
a participat recent la Congresul Mișcării Sociale
CONVORBIRI LITERARE

Italiene, organizație neofascistă (sic!) precum și la
Congresul Internațional pentru Apărarea Culturii care
a avut loc la TORINO la 11 I 1973. […]
Refuză în mod categoric să aibă legături cu
tipografia19. Este nemulțumit de faptul că în țară nu i
s-a apreciat munca sa desfășurată în exil „pentru
binele și prestigiul poporului român” și că nu a fost
invitat să participe la unele congrese cu caracter
internațional organizate în România. (subl. mea –
I.D.)
Avînd în vedere poziția sa în lumea internațională
occidentală cît și necesitatea atragerii sale pe poziții
loiale țării noastre și de a-l folosi în acțiuni de
influență
PROPUNE
1. Studierea prin posibilitățile grupului operativ
„CODLEA” a condițiilor în care se va putea realiza
contactarea lui „BANU” și permanentizarea relațiilor
cu acesta. În acest scop vor fi folosite elementele în
studiu „GASTON” și „DOLJANU” prieteni cu
„BANU”.
Termen: 30 III 1973
răspunde locot. Savu
2. Obținerea prin „GASTON” și „DOLJANU”a
unor informații cu privire la situația prezentă a lui
„BANU”, atitudinea lui față de țară
Termen: 15 IV 1973
răspunde locot. Savu
3. Influențarea prin „GASTON”și „DOLJANU” a
lui „BANU”de a intra în contacte prin Ambasada
R.S. România din Paris sau prin reprezentanța
consulară și economică a țării noastre din
„CODLEA” sau direct cu instituții culturale din țară
Termen: 30 IV 1973
răspunde locot. Savu
4. Studierea posibilităților de a se începe un
dialog cu „BANU” prin asociația „ROMÂNIA”
direct din țară
Termen 30 III 1973
răspunde cpt. Bădică
5. Verificarea rudelor sale din țară și studierea
posibilităților influențării sale prin […]
Termen 30 IV 1973
răspunde cpt. Bădică
6. Verificare numitei Cristina Izbășescu, cadru
didactic la Facultatea de limba spaniolă – care l-a
cunoscut și care a corespondat cu „BANU” – în
vederea studierii posibilităților de a acționa în
continuare asupra acestuia
CONVORBIRI LITERARE

Termen 30 IV 1973
răspunde cpt. Bădică
7. Verificarea lui Georgescu – Caledoniu Ovid –
relație a lui „BANU”, cu care corespondează în
vederea studierii posibilităților de a-l folosi în
direcția influențării pozitive a lui „BANU”.
Termen 15 IV 1973
răspunde cpt. Bădică
8. Se vor lua măsuri de punere a interceptării
corespondenței lui „BANU” cu persoane din țară în
vederea selecționării de elemente ce ar putea fi
folosite în această acțiune.
Termen 15 III 1973
răspunde cpt. Bădică
9. Prin grupul operativ din „Borsec”20 vor fi
întreprinse măsuri pentru atragerea lui „BANU” la
acțiunile institutului „Biblioteca ACADEMICA DI
ROMANIA” – aflată în acest lectorat.21
Termen 30 V 1973
10. Folosind interesul lui „DOLJANU” pentru
stabilirea de legături cu țara pe linia revistei
„DESTIN” – la care colaborează cu „BANU” – vor fi
luate măsuri de cooptare a acestuia în acțiunea
menționată.
Termen 30 V 1973
răspunde lt.col. Savu
24 I 1973 [semnat indescifrabil]
* * *
10 oct 1973
Scrisoarea operativă nr 140/F 123
[Document olograf]
Începînd cu data de 18 septembrie a.c. s-au aflat
în Codlea timp de 10 zile părinții lui Vintilă Horia
(Caftangioglu Vintilă și Elena) domiciliați în
București[…]
Cu ocazia unei vizite la „tipografie” pentru
clarificarea unei probleme de viză, 33 C.Vintilă a
afirmat că termenul acordat de organele 3 pentru
ședere în 4 Codlea este de 60 de zile dar nu pot
rămîne atît timp pentru că nu se simt bine din cauza
climei, deși fiul lor i-a primit cît se poate de bine.
Întrebîndu-l dacă mai vine în viitor în 4 Codlea,
cel puțin pentru perioade scurte de timp, 33 C.V. a
răspuns că nu va mai fi posibil pentru că atît el cît și
soția sunt destul de bătrîni, însă i-a spus fiului său (32
V. Horia) că dacă dorește să-i mai vadă să vină el în
țară. Acesta le-ar fi promis că anul viitor îi va vizita
el în România.
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În discuții nu s-a insistat în alte probleme privind
persoana și activitatea lui 32 V. Horia.
* * *
Întrucît este cunoscută poziția sa și activitatea lui
32 V. Horia și de aici interesul nostru de a acționa în
continuare asupra lui considerăm util ca prin
posibilitățile universității și ale resortului intern să
se stabilească impresiile cu care s-au întors părinții
acestuia din vizita pe care i-am făcut-o, dacă a
intervenit ceva în atitudinea lui față de țară și în ce
condiții intenționează să călătorească în țară, la ce
nivel are pretenția să fie tratat, etc.
De asemenea considerăm că ar fi necesar să fie
semnalizate cu atenție toate rudele lui 32 V. Horia din
țară și eventual alte relații care ar putea fi 35
patentate și trimise în 4 Codlea pentru a-l influența în
sens pozitiv.
„Zaharia”
Notă
Rog a se acționa pe linia propunerilor făcute de
economist22. La noi, vom încerca să-l contactăm prin
posibilitățile de care dispunem, raportîndu-vă planul
în prealabil. „George”
Vor fi luate măsuri în conformitate cu cele
propuse în 3 lectorat. De asemenea, aparent vom lua
măsuri de contactare a lui C.V. [Caftangioglu
Vintilă].
* * *
Adnotare marginală inițială olografă: „Verificare
în evidențe a rezultatului și propunerile de studiu să
fie communicate la «lectorat». Av/28 B 24”.
27 03 1974 – 10,45
P L O P U23
– Urgent –
În discuțiile avute de cercetătorul24 „Zaharia” cu
Boroianu Ion, venit cu soția în vizită la soția lui
„Roman” au rezultat următoarele:
Vintilă Horia pe care l-a cunoscut la venirea în
PLOPU prin intermediul rudei sale (soția lui
„Roman”) care se află în bune relații cu V.H. a arătat
că el nu este și nu trebuie considerat un dușman al
României. Deși a devenit oficial cetățean plopean, el
rămîne un cetățean credincios poporului și țării unde
trăiesc părinții săi și alte rude. Are însă, ca toți
intelectualii de origine română din străinătate, dorința
de a-și vedea unele lucrări, scrise de el, editate în
România.
Vintilă Horia mai arată că el nu s-a alăturat
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poziției pădurenilor25 din străinătate deși aceștia au
căutat într-o perioadă să-l alăture lor dacă activitatea
și poziția lui a fost socotită „dăunătoare” nu a fost
decît din cauză că el a avut și are legături cu
navigatori26 români intelectuali din alte țări. V.H.
menționează că ori de cîte ori au apărut în străinătate
lucrări sau articole ale unor „istorici” de alte
naționalități cu privire la „Brândușa”, „Adevărul” sau
„Fortuna” el le-a dat riposta cuvenită, apărînd în mod
documentat cauza românească.
Avînd în vedere cele menționate mai sus,
raportăm că vom aprofunda și verifica, prin
posibilitățile pe care le avem, datele despre intențiile
și poziția actuală a lui V.H. în scopul contactării sale.
– Sfîrșit – ss. „CREȚU”
* * *
PLOPU
– Urgent –
31 5 1974
Navigatorul26 Vintilă Horia, scriitor, autorul mai
multor cărți despre exil și exilați, pînă de curînd cu
atitudine ostilă față de țară și în general față de ideile
socialismului, a devenit mai realist în aprecierile pe
care le are față de țară.
În discuțiile pe care le are cu RADU ENESCU,
JANA [BURILEANU DE] GHENEA [n.1907 –
m.1998] și cu alți navigatori din Plopu afirmă că a
constatat că România se bucură de un prestigiu
internațional fără precedent. El personal și-a dat
seama treptat că România înfăptuiește lucruri
importante care îi vor da posibilitatea să-și apere cu
mai mult curaj independența și suveranitatea.27
– verso – ss. „Crețu”
31 5 74 19,45 Adnotare marginală olografă:
„Am cerut notificări la Constanța”.
În ziarul „YA” la care colaborează cu articole și
comentarii de politică internațională, VINTILĂ
HORIA a promis în cercurile apropiate că va publica
aprecierile menționate mai sus. Cu primul culegător28
vom publica o fișă personală a lui Vintilă Horia.
Vom urmări în continuare evoluția atitudinii față
de țară a lui Vintilă Horia. Sfîrșit
* * *
23 7 1974
Scrisoare operativă nr.112/F.120
Privind pe Vintilă Horia
CONVORBIRI LITERARE

[Document olograf]
Vintilă Horia […] ulterior a urmat cursurile de
literatură italiană la Universitatea din Perugia și de
literatură germană la Universitatea din Viena ca
bursier al „Fundației Humbold” din Berlin.
În 1940 a fost trimis pe linia Ministerului de
externe român ca atașat de presă la ambasada română
din Italia, iar între 1941-1944 a deținut același grad
diplomatic la Ambasada română din Austria
(adnotare olografă: „între 1941-1944 nu a existat în
Austria și nici Ambasada română la Viena”)
Între 1944-1945 a fost internat într-un lagăr de
concentrare din Germania, ulterior fiind eliberat de
trupele engleze, a plecat în Italia unde a rămas pînă în
1948 cînd a emigrat în Argentina.
Timp de un an a predat un curs de literatură
română la Universitatea din Buenos Aires și a
colaborat la ziarul „LA NACION”29 și alte publicații
argentiniene. În 1950 a devenit consilier la Institutul
de Cibernetică din Argentina.
În 1953 a revenit în Spania și s-a stabilit la
Madrid ca bursier al Institutului de cultură hispanică.
Ulterior a fost numit director al secției italiene din
cadrul departamentelor de cultură modernă din
Consiliul Superior Spaniol de investigații științifice.
A colaborat la aproape toate publicațiile spaniole
profilate pe științe, literatură și filosofie.
A fost de asemenea colaborator al mai multor
reviste germane, italiene, din domeniul filosofiei și
literaturii.
În 1960 s-a mutat la Paris. În același an i s-a
acordat Premiul Goncourt pentru cartea Dumnezeu sa născut în exil. Revine din nou la Madrid în 1964
cînd este numit membru corespondent al
„Instituitului de studii politice” și înființează colecția
Punctul Omega, în cadrul editorialului Guantarrama,
pe care a condus-o pînă în anul 1969.
Paralel, din anul 1966 pînă în 1972 a desfășurat
activitate ca profesor de literatură universală
contemporană la Școala oficială de ziaristică din
Madrid. În 1973 este numit la aceeași școală profesor
de politică internațională.
Din 1971 conduce o revistă de futurologie.
A ținut Conferințe și cursuri în diferite
universități spaniole și din străinătate. Este autor a
mai multor cărți de poezii (în limba română), eseuri
(în limba italiană), romane (în franceză și spaniolă) și
în prezent lucrează la „Introducere în literatura
Secolului XX”.
CONVORBIRI LITERARE

Cărți publicate:
1 – Dios ha nacido en exilio (Dumnezeu s-a
născut în exil). Tratează despre exil și brodează
acțiunea pe viața și surghiunul lui Ovidiu;
2 – El hombre de las nieblas (Omul cețurilor).
Tratează problema războiului și aduce critici la
adresa regimului din țara noastră;
3 – La septima carta (A șaptea scrisoare). Are ca
temă intențiile filosofului Platon de a transforma
teoria sa socială expusă în lucrarea „Republica”
4 – El caballero de la resignacion (Cavalerul
resemnării). Continuă tema exilului. Este prezentat
domnitorul român Radu Negru [Radu Vodă Negrul
sau Negru-Vodă] care se duce la Veneția în secolul
XVII pentru a căuta alianță contra turcilor care
amenințau țara și Creștinătatea. Radu Vodă cade în
plăceri și nu se mai întoarce în țară;
5 – Los imposibles (Imposibilii). Un exilat român
întîlnește o străină cu care petrece o după amiază, sub
impresia că dragostea va rezolva drama exilului;
6 – El despertar de la Sombra (Trezirea umbrei).
Începută în 1946 și terminată în 1966, în care se
descoperă evoluția spirituală a scriitorului;
7 – Una mujer para Apocalipsis (O femeie pentru
Apocalips). Este prezentată prin intermediul unui
argument simplist – întîlnirea și despărțirea dintre o
femeie, montată (sic!) în trei epoci diferite (sc. XIII,
XV, XX). Autorul amestecă cele trei etape istorice,
caută să exprime cauzele unei structuri armonioase ce
se transformă într-o calitate a spiritului;
8 – El diario de un campesino rumano (Jurnalul
unui țăran român). Apărută la Paris în 1965.
Constituie o reflecție în problematica personală a
autorului. Tema principală: exilul și lupta împotriva
totalitarismului.
17 Vintilă Horia se bucură de prestigiu în rîndul
personalităților de cultură din 7 Plopu și din mai
multe țări europene. Relațiile lui cu navigatorii
români din 7 Plopu sunt foarte limitate: familia lui 18
Radu Enescu și soția lui 19 Radu Ghenea. Atît Vintilă
Horia cît și soția sa, dna Teohari, nu participă la
activitățile comunității sau manifestările 2 legionare.
17 V. Horia are două fiice studente.
În perioada 18-28 septembrie 1928 au fost în
vizită la el părinții săi din țară 20 Caftangioglu,
domiciliați în București[...].
* * *
În comparație cu anii 1960-70 cînd avea
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manifestări ostile la adresa regimului din țara noastră,
în prezent 17 Vintilă Horia, în articolele pe care le
publică în principal în ziarul „YA” tratează probleme
de politică internațională fără să facă referire expresă
la România. Datorită muncii de influență dusă de
lectorat prin diferite 10 surse, 17 V. Horia a adoptat o
poziție favorabilă țării manifestîndu-și dorința de a
publica în țară unele dintre cărțile scrise de el și a se
face astfel cunoscut publicului român.
Avînd în vedere evoluția și atitudinea sa pozitivă
față de țară vom acționa în continuare prin
intermediul 10 surselor noastre sau contacîndu-l
direct pentru a-l determina să meargă în vizită în
România, ocazie cu care să discute la instituțiile de
specialitate posibilitatea publicării în țară a unor
scrieri lucrări scrise de el.
„Zaharia”
Notă
Vom încerca contactarea directă folosindu-ne de o
adresă venită de la M.A.E. prin care se cer anumite
date despre fratele său. Cu mici modificări adresa îi
poate fi și arătată.
Observații: Despre Vintilă Horia, lectoratul a mai
raportat date, telegrafic, cu propunerea de a fi
contactat, însă deocamdată nu s-a intrat în contact cu
el. Conform indicațiilor transmise la lectorat, la 02 07
1974, asupra lui Vintilă Horia se va acționa pentru
influențarea lui de a veni în țară pentru a intra în
legătură cu personalități din viața culturală din
România.
Datele prezentate de lectorat sunt utile pentru
completarea studiului asupra lui V. Horia.
[semnat indescifrabil]
Sudiați dosarul fratelui său – Caftangioglu care se
află la C.I.D. și prezentați propuneri.
[semnat indescifrabil]
Note:
1 – BORSEC – Începînd cu acest document avem de a
face cu texte în care termenii denumind țări, orașe,
personalități, tipuri de lucrători operativi din Securitate, toți
privitor la țările occidentale și exilați, vor fi codați. Pentru
orașele sau chiar țările occidentale se vor folosi ca nume de
cod nume de orașe din România .
2 – CONGRESUL M.S.I.- X – ROMA 18 – 21 ianuarie
1973: „Într-un climat de mare interes în Italia și în
străinătate [ a avut loc] al X-le Congres [al M.S.I.].
Milioane de Italieni [sunt] pentru libertate. Raportul
secretarului national, Giorgio Almirante, a cuprins toate
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problemele politice și doctrinare cu o referire specială la
gravitatea momentului actual ale cărui responsabilități sunt
atribuite nu numai violenței anarho-social comuniste, ci și
lașității și complicității unui govern care nu intervine pentru
prevenirea infracțiunilor. Împotriva urii există mărturia
noastră activă de a fi pașnici, cei care erau împărțiți în două
tabere în timpul războiului civil conviețuiesc împreună
respectîndu-se și iubindu-se unii pe alții. Fără predare, fără
resemnare, fără compromis, față de cei care se tem de noi și
ar dori să ne copleșească. Vom duce toate luptele noastre cu
vitejie în numele acelei nesfîrșite armate de italieni care
sunt loiali statului, națiunii, muncii și libertății”. ( fragment
dintr-un articol publicat în cotidianul „Il Secolo d’Italia”
din 19 ianuarie 1973).
3 – M.S. I. – MIȘCAREA SOCIALĂ ITALIANĂ
(DREAPTA NAȚIONALĂ) – Începînd cu 1972 a luat poziții
similare cu dreapta conservatoare care se fondează pe
apărare națională și identitate culturală, protecția interesului
cultural, apărarea tradiției religioase, culturale și lingvistice
a țării. Termenul de Dreapta Națională datează din 1972,
cînd fuzionează cu Partidul Național al Unității Monarhice.
2 și 4 – Vom citi reiterate în mod obsesiv termenul de
neofascist/neofascism, în scopul defăimării, calomnierii
persoanelor, acțiunilor culturale, formațiunilor, miscărilor
sociale sau instituțiilor etc. din Occident, mai cu seamă în
legătură cu exilul românesc, așa cum pe tot parcursul
documentelor din acest volum se va reitera în aceeași
măsură, obsesiv și defăimător, termenul de legionar/
leginarism.
5 – MIRCEA POPESCU (n. 1919 – m. 1975), scriitor,
critic literar, eseist, ziarist, italienist. Și nu în ultimul rînd,
profesor universitar. A trăit cea mai mare parte a vieții la
Roma, promotor al culturii române și pentru românii din
țară, dar mai ales printre cititorii de limbă italiană. Un mare
cărturar, denumit „o conștiință a exilului românesc”, „cea
mai autorizată voce a exilului anticomunist”. A făcut
cunoscută și a promovat cultura română din alte spații
geografice decît România, odată cu refugierea unui mare
număr de intelectuali români.
6 – FLAVIO QUARANTOTTO. Profesor, inspector,
secretarul Institutului Regional de Cercetare, Experiență și
Informare Educativă (IRRSAE – NAPOLI). S-a născut în
Orsera – Pola. În 2007 a fost decorat cu Ordinul de Merit al
Republicii Italiene în grad de Ofițer. S-a făcut remarcat prin
volumul publicat Un saluto particolare. Ave gratia plena
Dominus tecum, despre semnificația Bunei Vestiri rostită de
Arhanghelul Gabriel, carte care se bazează pe credibilitatea
variantei apostolului Luca, în tentativa de a desluși înțelesul
pe care l-a perceput Fecioara Maria ascultînd cuvintele
acestuia. Studiul, cartea în sine, deschide o nouă cercetare
însoțită de un susținut aparat critic precum și noi orizonturi
în înțelegerea rolului Fecioarei Maria în misterul mîntuirii.
De asemeni a fost preocupat și a publicat studii despre
călugărul franciscan și scriitor Italian Jacopone da Todi,
celebrul poet de adorație mistică și unul dintre pionierii
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teatrului Italian.
7 și 8 – Personalitățile din exilul românesc sunt
denumite frecvent, cu obstinație fugari, în toate
documentele prezente. De asemeni, și comemorarea
marelui om politic român Iuliu Maniu la biserica LA
MADELEINE din Paris este aruncată în derizoriu și
defăimare. Desigur că în cadrul insultei generalizate intră și
fugarul Vintilă Horia, invitat, cum era cazul, de confrații și
conaționalii săi la această comemorare.
9 – ACHIM BERLOVAN. Medic chirurg stomatolog.
Condamnat la 15 ani muncă silnică. A emigrat în Italia, la
Torino, după eliberarea din temniță. Un pionier în domeniul
științei. Brandul KABER APPARECCHI ELETTROMEDALI a fost creat la inițiativa lui, în 1961. De la
începutul activității sale, în sectorul stomatologic,
compania europeană Kaber s-a bazat în mod special pe
cercetare. În 1970 a fost prima companie europeană care a
produs scalere cu ultrasunete. Tehnicienii din sectorul
respectiv au colaborat 30 de ani, într-o evoluție continuă,
fapt care a condus la producerea a peste cincizeci de
modele de dispositive. Mai mult, în anul 2009 s-a născut
NUOVA KABER, continuînd cu efortul inovator care a
vizat întotdeauna crearea de instrumente și dispositive
capabile să garanteze siguranța operațională maximă,
combinate cu fiabilitate și eficiență constantă. Achim
Berlovan a făcut parte din Consiliul de Conducere al
Grupului de Modernizare Dentară (G.A.O.) constituit în
1980 la Torino, prin voința unor medici de vocație în
domeniul disciplinei dentare în scopul promovării unei
continui perfecționări profesionale și culturale.
10 – ARMANDO PLEBE – (n.1927 – m.2017). Filosof,
academician și politician italian. Licențiat în filosofie la
Universitatea din Torino, apoi, tot aici, în filologie clasică
și de asemenea în filosofie la Universitatea din Innsbruck.
Îl cunoaște devreme pe Benedetto Croce care îl îndeamnă
să-și publice scrierile pe care i le-a sponzorizat. Și-a
început cariera universitară în 1959 la Perugia ca profesor
responsabil de istoria filosofiei, în 1961 va trece la
Universitatea din Palermo unde a fost profesor titular de
istoria filosofiei și director al Institutului la Facultatea de
Literatură și Filosofie. Între 1970 – 1973 a predat și la
Institutul de studii superioare din Lugano.
A fost unul dintre susținătorii anticomunismului
politico-cultural la începutul anilor 70. A fost senator al
Republicii italiene în 1972. În 1976 a făcut parte din
Reprezentanța italiană în Parlamentul European. În 1977
părăsește politica. A publicat peste 50 de volume pe teme
de filosofie, literatură și politică.
11 – Se înțelege că direcția de dreapta nu presupune a
fi neapărat neofascistă!
12 – IL SECOLO D’ITALIA – cotidian de dreapta pînă
în 2012, apoi online. Fondat la Roma în 1952, în 1963
devine organul Mișcării Sociale Italiene. A fost mai tîrziu
aproape de fostul partid politic de centru-dreapta condus de
fostul prim – ministru al Italiei, Silvio Berlusconi.
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13 – Se cunoaște foarte bine contextul în care Vintilă
Horia a refuzat „Premiul Goncourt”(și nu i-a fost retras așa
cum se falsifică adevărul în document), fiindu-i conferit,
chiar dacă neatribuit, fiindcă în regulamentul Premiului nu
se admite refuzul. Este adevărat că autoritățăile comuniste
au construit o adevărată țesătură de calomnii, insulte și
neadevăruri, pentru a-l compromite față de juriul constituit
pentru acordarea Premiului, țesătură bine cunoscută din
documentele anterioare.
14 – CODLEA – nume de cod pentru Madrid.
15 – „YA” – este un ziar de la Madrid cu apariție
zilnică. A fost fondat de Editura Catolică în timpul celei dea Doua Republici. Primul exemplar a apărut la 15 ianuarie
1935. De orientare conservatoare, a fost unul din
periodicele cele mai populare și mai influente din Spania în
timpul regimului Franco. În anul 1975, anul morții lui
Franco, a fost periodicul cel mai vîndut în Madrid, avînd un
tiraj de 177.000 de exemplare.
16 – „ABC” – cotidian cu apariție la Madrid,
considerat unul din ziarele de primă importanță ale Spaniei.
A fost fondat ca săptămînal în 1903. A devenit cotidian în
1905, iar după 1929 a scos o ediție și la Sevilla. ABC a fost
de orientare monarhică de la înființare iar în timpul
Războiului Civil din Spania a fost preluat de Guvernul
Republican, în 1931, 1932 după cîteva luni de suspendare,
și complet în 1936. A rămas critic față de excesele
guvernamentale. A acoperit cultura și artele spaniole.
17 – „BANU” – evident, unul dintre numele de cod de
obiectiv aplicate lui Vintilă Horia de către Securitate.
18 – Afirmație calomnioasă, mistificatoare și
răuvoitoare.
19 – Tipografia – nume de cod pentru „țară”
20 – BORSEC – nume de cod, probabil, pentru Italia
21 – lectorat – nume de cod pentru orașul în care se află
Biblioteca, Roma.
22 – economist – nume de cod pentru „ofițer operativ”
23 – PLOPU – nume de cod pentru o țară
(neidentificată)
24 – cercetător – nume de cod pentru „informator”
25 – pădureni – nume de cod pentru rezidenții
securității din străinătate
26 – navigator – nume de cod pentru exilații români
27 – Sunt, cu siguranță, cuvinte puse în gura lui Vintilă
Horia, de către Securitate, pentru ca raportul să le aducă
beneficii raportorilor din partea superiorilor. Vintila Horia
este cunoscut ca un vehemnent critic al regimului
Ceaușescu.
28 – culegător – nume de cod pentru lucrător operativ
al Securității.
29 – LA NACION – ziar tradițional argentinian din
Buenos Aires. Primul număr a apărut în 4 ianuarie 1870, de
profil liberal-conservator. A fost fondat de Bartolome Mitre
la doi ani după încheierea mandatului său de președinte al
Republicii Argentina.
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NICOLAE IORGA
ŞI CONTEMPORANII SĂI
Nicolae SCURTU
Restituirea epistolelor primite, în timp, de cel mai însemnat istoric și cărturar român din toate timpurile, este o
îndatorire, deloc ușoară, pentru cercetătorii și istoricii literari mai tineri.
Numai parcurgerea inventarului corespondenței adresate marelui dascăl necesită câteva luni bune de citire, identificare
și transcriere a unor epistole de un interes cu totul special.
Nicolae Iorga și unii dintre colaboratorii săi nu au risipit sau distrus nici una din epistolele venite din cele mai
îndepărtate locuri din țară sau din Europa.
Fiecare epistolă conține informații, știri și precizări de o reală valoare pentru biografia celui ce a trimis-o, pentru
Nicolae Iorga și, evident, pentru cunoașterea, în amănunt, a unei epoci istorice, culturale, literare sau politice.
E necesar să precizez că au existat două tentative de restituire, fie și selective, a imensului fond epistolar Nicolae
Iorga, datorate lui Barbu Theodorescu și Petre Țurlea, care, din cauze diferite, după publicarea câtorva tomuri, au încetat
să mai apară.
Aceste culegeri de documente contribuie, esențial, la reevaluarea climatului și spiritului public și întregesc sau infirmă
unele opinii despre un autor, o operă, un eveniment sau o polemică.
Restitui, aici, câteva epistole necunoscute, trimise eruditului istoric de către Sever Zotta, istoric și genealogist de mare
probitate, Petru Comarnescu, istoric de artă, critic literar și excelent traducător, cu impresii despre Los Angeles, unde, în
tinerețe, a studiat filosofia, Basil Munteanu, istoric și critic literar de prestigiu european, Victor Stoe, poet și publicist, I.E.
Torouțiu, istoric și critic literar, un discipol din școala germană și, în fine, Martha Bibescu, prozatoare și conferențiară,
cerându-i unele precizări lui Nicolae Iorga.
Epistolele, deloc conjuncturale, conțin unele date și aprecieri asupra cărora se impune să revenim.

*
Iași, 6 dec[embrie] 1929
Venerate maiestre și șef,
Cu vreo 8 zile în urmă a fost la mine d[omn]ul
Huțanu, președintele Soc[ietății] Moldovei întregite
și mi-a comunicat că i-ați pus în vedere sosirea
d[omniei] voastre în Iași, între 5 și 15 dec[embrie]
pentru a ține o conferință și a asista la reprezentarea
unei piese din repertoriul d[omniei]voastre.
I-am recomandat ~ Doamna lui Ieremia Vodă.
Acum citesc cu mare bucurie în Lumea că
d[umnea]voastră sosiți într-adevăr duminică
dimineața și mă grăbesc să vă rog să binevoiți a-mi
face onoarea de a descinde la mine.
În loc cu pâine și cu sare, vă voi aștepta, după
obiceiul d[omniei] voastre, cu lapte fierbinte și ou.
Prietenii noștri, firește, vor fi toți la gară.
Ni-ar fi și mai mare bucuria dacă v-ar întovărăși
și doamna Iorga, căreia vă rog să binevoiți a
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transmite omagiile mele respectuoase.
În așteptarea zilei mari pentru toți ieșenii, vă rog
să binevoiți a primi, venerate maiestre și șef,
încredințarea înaltei mele stime și considerațiuni.
Al d[omniei]voastre prea devotat,
Sever Zotta
*
Southern
California
Los Angeles, dec[embrie] 1929
Mult stimate domnule profesor,
Cu ocazia noului an 1930 vă rog să primiți din
parte-mi cele mai bune urări de fericire și vă rog sămi îngăduiți să vă exprim umila mea admirație ca
român, aflat în străinătate pentru obținerea
doctoratului în filosofie tocmai la universitatea din
Los Angeles, unde numele d[umnea]v[oa]s[tră] este
cunoscut, precum și ca student și om admirator al
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valorilor, ce niciodată nu se clintesc din înălțimile
atinse.
Urez
doamnei
Iorga
și
familiei
d[umnea]v[oa]s[tră] toate fericirile, pe care le mai
pot avea, pe lângă aceea că vă au centru de luminare.
Mai bine ca oriunde, între străini, putem cunoaște
pe cei ce cu adevărat reprezintă o națiune. Când între
toți oamenii noștri de seamă mi s-a vorbit de
d[umnea]v[oa]s[tră] și de Enescu, în afară de Regina
Maria și Principele Carol, înțelegeți, domnule
profesor, bucuria și mândria mea pe care încerc s-o
exprim, îmi dau seama: stângaci și-n această
scrisoare.
Los Angelesul e un centru cultural al Americii,
unde profesori străini sunt chemați să aducă
înțelepciune și priviri întregi asupra filosofiei pe care
aici o studiem cu textele în mână de la Aristoteles la
Einstein.
De asemenea, bursa obținută îmi îngăduie să
studiez și interesantele aspecte ale vieții americane.
Primiți, vă rog, domnule profesor, asigurarea
admirației și a respectului ce vi le port.
Petre Comarnescu
*
Paris, 28 martie 1931
9 rue Sainte Beuve
Mult stimate domnule profesor,
Cu prilejul celor 60 de ani pe care îi împliniți, vă
cer voie să adaug omagiului unanim ce vi se aduce,
modestul meu omagiu de venerație și cele mai calde
urări de viață lungă spre continuarea glorioasei
d[umnea]voastră activități și spre binele spiritual al
țării noastre.
Cei care, la Iași, în 1917, au ascultat cuvântul
d[umnea]voastră inspirat și s-au nutrit zilnic cu
credință și tărie exprimate de d[umnea]voastră în
Neamul Românesc; cei care v-au citit și studiat, cu
sinceră imparțialitate și cu adâncă luare aminte, cei
care cunosc inițiativele d[umnea]voastră nenumărate
și fecunde, cei care știu că Școala de la Fontenay –
aux – Roses vă datorește totul, toți aceștia, în deplină
libertate de conștiință și independență de spirit vă
închină admirația lor neprecupețită și recunosc în
domnia voastră expresia cea mai desăvârșită a rasei
noastre, singurul sprijin tare al destinelor ei.
Astăzi când ne înconjoară toate amenințările,
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mâine când, poate, existența noastră însăși, se va afla
la mare cumpănă, singur glasul d[umnea]voastră,
proclamă și va proclama cu autorizată convingere
voința noastră de a dăinui, de a ne afirma, de a ne
desăvârși.
De aceea, mult stimate domnule profesor, oricât
de aspră ar fi judecata d[umnea]voastră asupra unui
om care cu prețul a nenumărate suferințe urmărește
atingerea unui ideal dezinteresat, vă rog să primiți
asigurarea sentimentelor mele de sincer devotament
și de respectuoasă afecțiune.
B[asil] Munteanu
*
Sanatoriul Geoagiu, 8 ianuarie 1932
Hunedoara
Excelență,
A fost pentru noi o mare sărbătoare ziua în care
am primit cele cinci volume de „Memorii“ ale
domniei voastre. A fost o sărbătoare a sufletelor.
Întreaga noastră izolare, fluturarea celei mai
frumoase nădejdi.
Am sărutat Cartea, am sărutat sufletul marelui
îndrumător al neamului.
Excelență, nu e o mirare că un neam întreg vă
adoră. Marele vrăjitor Nicolae Iorga a știut totdeauna
să subjuge, să robească și să ilumineze sufletele.
Primiți, Excelență, devotamentul și recunoștința
unor tineri care se considerau definitiv abandonați în
deznădejde și moarte.
Victor Stoe
*
[București], 12 ianuarie [1]932
Mult stimate domnule profesor,
Între autografele lui Iacob Negruzzi de la
Ac[ademia] Română se găsește o scrisoare a lui
Costaki Negre, din 8 iuni[e] 1875. Deoarece aș vrea
să lămuresc cititorii vol[umului] II din Studii și
documente literare, cum s-a ajuns la Negri, când
semnătura autentică a lui C.N. este la final cu e și nu
cu i.
Vă rog respectuos să binevoiți a mă ajuta să
lămuresc chestiunea. O fi influență italiană și se
cunosc după data de 1875 semnături ale lui C.N. cu
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i la sfârșit?
Mulțămindu-vă mai dinainte, vă rog să mă iertați
că vă răpesc din timpul d[umnea]voastră atât de
prețios.
Cu adânc respect,
I.E. Torouțiu
*
[București], 19 ianuarie 1932
Excelența Voastră,
Mult stimate domnule profesor,
Vă mulțumesc mult pentru bunăvoința
d[umnea]v[oastră] de a-mi fi răspuns atât de prompt
la nedumerirea mea în ce privește numele lui
Costachi Negri – Negre.
Cu acest prilej mi-aș permite respectuos să vă
atrag atențiunea d[umnea]v[oastră] asupra unei
pagini din vol[umul] III al Istoriei literaturilor
romanice. Epoca modernă. (București, 1920)
La pag[ina] 223 spuneți: «Și, după impulsia
engleză i-a dat [lui Klostock] subiectul și i-a sugerat
felul, modern, semipăgân în care el se poate trata, pe
alături de Scriptură, în schimb forma clasică, pentru
acest poem [Mesiada], ca și pentru Ode, în genul lui
Jean-Baptiste Rousseau, cu alexandrinul ei șlefuit în
Franța, arată foarte bine cel de-al doilea motiv al
inspirației sale».
Nici un om de bună credință nu s-ar putea îndoi
de cunoștința d[umnea]v[oastră] că Mesiada lui
Klopstock este scrisă în hexametri și desigur că
numai avântul ideii v-a putut face să scăpați din
vedere acest fapt.
Lucrând la monografia Goethe și utilizând
printre
izvoare
și
această
lucrare
a
d[umnea]v[oastră], am dat de nepotrivirea de mai
sus și țin să vă semnalez, pentru o eventuală nouă
ediție a I[storiei] l[iteraturilor] r[omanice]. Mai ales,
că sunt atâția copoi care pândesc călcâiul vulnerabil
al lui Achile...
Mulțămindu-vă încă odată, vă rog respectuos sămi iertați îndrăzneala și să primiți încredințarea
înaltei mele stime și recunoștința pentru atâtea și
atâtea și multe de toate câte vă datorez.
I.E. Torouțiu

*
Mogoșoïa
Par Kitila (Ilfov)
Téléphone 6/63
18 iulie 1932
Mult stimate domnule Iorga,
În primul vă rog să nu vă supărați că vă trimit
scrisoare scrisă la mașină: de vină sunt numai ochii
mei, de care am suferit în ultimul timp, și pe care
doctorii m-au sfătuit să-i obosesc cât de puțin, dacă
vreau să-i păstrez.
N-am avut prilejul să vă văd după ce ați părăsit,
cu atâta demnitate, puterea temporală, care este și va
rămâne, pentru marele intelectual ce sunteți, o putere
secundară, cea adevărată rămânând nedespărțită de
cugetul domniei voastre.
Acum când nu mai sunteți atât de mult hărțuit de
cererile fiilor întunericului, dați-mi voie să vă fac o
rugăminte pentru a mă lumina într-o chestiune de
Istorie românească.
Citesc în traducerea pisaniei grecești de pe
paraclisul mănăstirii de la Văcărești, clădit de
Constantin Mavrocordat, fiul lui Nicolae, domn al
Munteniei, un cuvânt pentru mine rămas enigmatic:
„Acest templu al lui Nicolae Murvon...“
O fi greșit traducătorul? Ce trebuie să înțeleg prin
acest „Murvon“? M-am adresat în zadar celor care
arată mănăstirea, astăzi, spre rușinea noastră, cum ați
spus-o atât de bine, prefăcută în închisoare pentru tot
soiul de hoți.
V-aș fi nesupus de recunoscătoare dacă ați putea
elucida problema. Am crezut că acest Nicolae
Murvon ar putea fi un sfânt grecesc necunoscut mie,
însă cuvântul sfânt nu apare în inscripție.
N-o fi Murvon, rău citi de traducător, abreviația
Mavro sau Mauro?
Altă întrebare ar fi: ce înseamnă porecla „Firaris“
dată lui Alexandru II Mavrocordat, ultimul domn din
acest neam din care vă trageți și dumneavoastră și
eu.
Vă rog să primiți, mult stimate domnule profesor
și scumpe vere, asigurarea sentimentelor mele cele
mai bune și deosebite.
Martha Bibescu
Notă: Originalele acestor epistole, inedite, se află la
Biblioteca Academiei Române.
RESTITUIRI
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I N E D I T

PETRU P. CARP:
ULTIMUL „INTERVIU”
(Țibănești, 13 mai 1919)

Constantin BOSTAN
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și adecvat mărturiilor ce urmează, îi întregim
portretul, creionând succint: redutabil polemist
și orator, membru fondator al „Junimii” (1864) și
al Partidului Constituțional-junimist (1891),
președinte al acestei formațiuni până în 1907 și
apoi al Partidului Conservator (1907-1913),
agent diplomatic la Paris, Viena, Berlin, Roma
și, în sfârșit (dar nu în ultimul rând!), de mai
multe ori deputat, senator, ministru și primministru...
În colecțiile Bibliotecii Academiei, între
documentele luminând personalitatea acestui de
neuitat fruntaș al vieții noastre politice, culturale
și de stat, se află și câteva mărturii privind
ultimii ani de viață și convingerile ce i-au
călăuzit ferma și, deseori, incomod de rigida
poziționare oficială. Parcurgem, întâi, două file
dactilografiate ce, în ordinea cronologică a redactării
lor, adaugă afectuoase tușe unui portret de octogenar:

ARHIVE LITERARE

După cum este bine știut, odată cu izbucnirea
Primului Război Mondial, dilematica frământare –
Antanta, sau Tripla Înțelegere? – ce împătimea
principalii actori ai scenei politice românești, coborâse
în stradă, învolburând și mulțimea de figuranți.
Dincolo de indecisa miză a reîntregirii țării
(Basarabia, sau Ardealul?), ca și de noianul premiselor
(loialitate și fraternitate latină, contra expansiune și
duplicitate țaristă; ordine și eficiență germană, contra
abulie și mujicie rusă), dihotomia genealogică a
capetelor noastre încoronate („neamțul Ferdinand”/
„englezoiaca” Maria) a turnat și ea destul gaz peste
focul disputelor din regatul moldo-muntean cu capitală
dâmbovițeană.
Finalul neașteptat de fericit (România Mare!) al
întregului calvar național, ce fusese marcat și de un
umilitor refugiu, o nemiloasă epidemie de tifos
exantematic și de mari scandaluri politico-militare
(dezastrul de la Turtucaia, dezertarea colonelului
Alexandru D. Sturza, escapada amoroasă a Prințului
Carol în teritoriul inamic, dublată de o și mai
iresponsabilă declarație de renunțare la tron), a fost
umbrit nu numai de dificultățile vindecării adâncilor
răni și omogenizării noilor realități social-politice, ci și
de învrăjbitoarea rumoare a dosarelor de trădare,
privind „loturi” de jurnaliști, oameni de cultură,
politicieni.
Între acestea, și cel privindu-l pe Petre P. Carp (29
iunie 1837 – 19 iunie 1919). Distins caracter, spirit
profund, vajnic inamic al corupției, constant și
nedisimulat filogerman și, în aceeași măsură, acerb
rusofob (își făcuse studiile gimnaziale, liceale și
studențești la Berlin), marmoreanul om politic îl
avertizase pe Regele Ferdinand în istoricul Consiliu de
Coroană din 14/27 august 1916: Mă voi ruga ca
armata română să fie bătută!. „Pensionar-jucător” în
anii ocupației germane a Capitalei, venerabilul Carp se
retrăsese la prospera-i moșie (model de organizare și
exploatare agricolă) din Țibănești. În limitele spațiului

Petre Carp a împlinit 80 de ani.
Omul care o viață întreagă a reprezentat în
România intransigența în cinste și îndărătnicia în
adevăr se înalță astăzi, în țara căzută prin corupție și
minciună, ca o protestare vie a onoarei românești.
Omul cuvântului dat și al credințelor trainice,
Carp e singurul bărbat de stat împrejurul căruia se
poate reface azi o conștiință națională, singurul care
mai poate opri dezagregarea morală care ne amenință.
După lupta pierdută, el e singurul care mai poate
să îndrepte țara pe căile aspre ale uitării de sine și să
o ducă poate mâine la biruință.
Pe plaiurile mănoase ale Basarabiei, pe coastele
pline de soare ale Mării Negre, la cetățile lui Ștefan
Vodă cel Mare, pe malurile înalte și râpoase ale
Nistrului, a văzut Carp viitorul țării și suferințele prin
care trecem dovedesc că el nu s-a înșelat.
Împrejurul omului care înfățișează, în bătrâneța-i
viguroasă, puterea acelor elemente superioare ale
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neamului românesc de altădată care, printre atâtea
furtuni, au știut să păstreze țara, ne întrunim cu toții,
noi, cetățenii Râmnicului Vâlcii, dorind să cinstim întrînsul pe bărbatul prin care țara se poate reînălța la
lumină din întunerecul de astăzi.
Să trăiască Petre Carp!
*
București, 29 iulie 1917.
Subsemnații cetățeni, având convingerea că, în
împrejurările prin care trece țara, acțiunea D-lui P.P.
Carp e singură în stare a reda României situațiunea
pierdută, îi încredințăm sarcina de a apăra drepturile
țării în negocierile ce se vor deschide pentru
dobândirea păcei dorite de toți. [Fără semnături.]
*
Urmează, în transcrierea cărturarului și
bibliotecarului regal G.T. Kirileanu, dintr-un dosar
instrumentat la Curtea Marțială (f. 422-424), textul
unui proces-verbal încheiat în 13 mai 1919 la
Țibănești, de un notoriu raportor al Curții Marțiale a
Corpului 2 de Armată. Reproducem și acest înscris, nu
înainte însă de a oferi (tot succint „portretistic”) câteva
date lămuritoare privind principalele-i personaje:
Gheorghe Nicolescu-Bolintin (1877, Bolintinul din
Vale – 1939, București) – născut în familia preotului
Sachelarie Nae Oprescu; urmează școala primară în
localitatea natală, apoi, beneficiind și de susținerea
boierului filantrop Constantin Șt. Bolintineanu (văr al
poetului și revoluționarului Dimitrie Bolintineanu), va
urma și absolvi, în București, Liceul „Gh. Lazăr” și
Facultatea de Drept; avocat, magistrat, procuror regal;
în anii Primul Război Mondial, ca ofițer, a funcționat
pe lângă Curtea Marțială.
Lupu C. Kostaki (1851-1923) – descendent al unei
vechi familii boierești din fostul județ Tutova; studii
primare și elementare în Bârlad și Galați, apoi –
urmare a sugestiei lui P.P. Carp – la Französische
Gymnasium din Berlin1; spectaculoasă carieră publică,
începută ca polițai în Bârlad (1877-78) și subprefect de
Tutova, continuată ca director general al
Penitenciarelor, secretar general al Ministerului de
Interne, prefect de Prahova și membru al Consiliului
Administrativ al menționatului minister; în timpul
ocupației germane, cu acordul guvernului Ion I.C.
Brătianu a rămas în Capitală, ca girant al aceluiași
minister – atribuție exercitată până la semnarea
Tratatului de pace de la București (7 mai 1918)2.
Alexandru (Alecu) D. Sturdza (1869-1939) – unicul
fiu al lui Dimitrie A. Sturdza (binecunoscut „stâlp” al
74

politicii din Regat între 1892-1909); studii gimnaziale
și secundare la Jena, universitare la Breslau și militare
tot în Germania (3 ani la Hanovra, apoi în
Charlottenburg și Berlin), servind totodată, ca ofițer, în
armata germană (1891-1901); în România, comandant
al Brigăzii 7 Mixtă și al Diviziei 8 Infanterie în
campaniile anilor 1916 și 1917; la 6 februarie 1917,
colonelul Alexandru D. Sturdza părăsea comanda
încredințată și, împreună cu aghiotantul său, locot.
Constantin Wachmann, dezerta din armata româna,
trecând în liniile germane, convins că va fi urmat de
câteva formațiuni militare, de sub comanda colonelului
Constantin Creiniceanu3; condamnat la degradare și
moarte în contumacie, își va afla sfârșitul, peste două
decenii, în Elveția (Zürich), repudiat și de socrul său,
Petre P. Carp.
*
„Proces-verbal,
13 mai 1919
Noi, maior Gh. Nicolescu-Bolintin, S[ubstitu]t
Consilier Regal, Raportor Curții Marțiale a Corpului 2
Armată, asistat de grefierul nostru, locot[enent] Rica
Mihail, constatăm că, transportându-ne în comuna
Țibănești, la domiciliul D-lui Petre Carp, l-am găsit
prezinte și ne-a făcut următoarea declarațiune:
Mă numesc Petre P. Carp, de ani 82, născut în Iași,
domiciliat în Țibănești, jud. Vaslui, proprietar.
Recunosc că am dat lui Lupu Costaki o declarație
care s-o dea delegaților Păcii veniți din Moldova,
pentru ca aceștia s-o înmâneze Regelui la Iași. Cum
delegații Păcii nu au primit această declarațiune a
mea către Rege (șters: Vodă, cum fusese scris întăi), eu
am trimis-o la gazetă spre publicare.
În declarațiune mea spuneam lui Vodă că, chiar dear iscăli această pace, totuși nu va putea rămâne pe
Tron, căci vor fi convulsiuni în țară.
Sub ocupațiune eu nu am avut nici un rol politic,
iar Lupu Costache fiind lăsat de guvern în București
pentru a apăra interesele populațiunii ocupate4, ori de
câte ori mi-a cerut un sfat administrativ, eu i l-am dat,
ba chiar am intervenit către autorități, prin D-l Lupu
Costache, pentru plângerile diferitelor persoane.
Direcțiune politică nu am dat D-lui Lupu Costachi,
întrucât eu nu am făcut politică sub ocupațiune.
Nu este adevărat că, după cererea mea, nemții au
pornit ofensiva de la Mărășești, însă nemții, prin
Mareșalul Mackensen5, au propus lui Lupu Costaki și
mie, prin el, ca să facem [noi], cei din teritoriul
ocupat, o pace separată cu ei.
Le-am dat răspunsul că nu putem face aceasta,
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întrucât, o parte din teritoriul țării fiind neocupat, se
poate da naștere la un război civil, ceea ce nu voiam.
Dar cu ofensiva [germană]de la Mărășești [iulie
1916] n-am avut nici un amestec.
În privința aducerii ofițerilor în țară de Col.
Sturdza, știu numai că el îi aducea în țară numai ca să
scape de mizeriile prizonieratului și că intervenise pe
lângă Lupu Costachi, ca să le dea diferite ocupațiuni
pentru ca să poată trăi.
Despre situația Col[onelu]lui Sturdza am aflat prin
nemți că el trecuse la inamic; alte detalii n-am putut
afla, fiindcă nu era în legătură cu Moldova.
Despre declarațiunea care a circulat între cetățeni,
cum că în caz de pace eu aș fi persoana indicată să
tratez, eu n-am avut nici un amestec fiind chiar la țară
și nici nu știu de la cine a pornit. La mine n-a venit
nimeni cu o asemenea declarație.
Nu știu de ce dl. Nenițescu6 a fost la Berlin, dar
cum el făcea politică cu mine [fiind fruntaș
conservator], l-am îngăduit să se ducă, dar i-am spus
să nu facă nici o declarațiune în numele meu și, în
același timp, am comunicat guvernului de la Berlin că
nu este autorizat de mine a face vreo declarație.
În ce scop a fost Dl. Nenițescu nu știu, în tot cazul
poate [pentru] chestiuni personale și particulare
privitoare pe D[omnia] sa.
Dl. [Constantin] Stere asemenea nu știu de ce a fost
la Berlin, dar D[omnia] sa făcea o politică separată
de-a mea. Ce urmărea Dl. Stere în politica sa nu știu.
Eu în politică nu urmăream nimic, ci așteptam
rezultatul războiului.
Cu Virgil Arion7, înaintea războiului am redactat
„Moldova”8, care în momentul mobilizării [14/27 aug.
1916] a încetat. Întorcându-se în țară, Arion și primind
Ministerul de Culte de la Lupu Costachi, eu n-am avut
altă legătură decât aceea că dacă avea nevoie de vreun
sfat, ca și Lupu Costachi, mi-l cerea.
Întrunirile care s-au făcut la D-l SimionescuRâmniceanu9 erau în legătură cu politica d-lui Stere,
așa că de la D[omnia] sa puteți culege informații.
Afară de declarațiunea de abdicare a Regelui [alte
declarații publice] nu am făcut și nici nu am avut
prilejul să fac vreun alt act sau declarațiune cuiva.
De manifestul Mitropolitului [Conon ArămescuDonici]10 n-am avut nici o cunoștință până la
publicarea în gazetă, de unde am aflat și eu.
Intențiunile nemților în privința acestei țări erau
nebuloase și nu le luam decât ca simple conversații.
Despre o altă persoană care să ia Coroana acestei
țări nici n-a fost vorba și nici nu știm nimic; ce-ar fi

făcut nemții dacă erau biruitori, nu știu.
Citindu-i-se, stăruie [confirmă cele astfel
declarate] și semnează.
(ss) P. P. Carp”
Peste mai puțin de o lună și jumătate, aproape de
ziua împlinirii a 82 de ani, distinsul om politic se
stingea din viață în greu dobândita pace a conacului
familiei sale din Țibănești (astăzi – jud. Iași)...
Note:
1. Liceul German din Berlin, unde P.P. Carp își luase
bacalaureatul în 1858.
2. Strategic, pentru semnarea acestui nedorit tratat au
fost delegați în principal, Al. Marghiloman (prim-ministru)
și Constantin C. Arion (ministru de Externe). Pentru a-i
diminua și chiar anula efectele, tratatul, deși ratificat de
Parlament, nu a fost promulgat de Regele Ferdinand, ceea
ce a facilitat apoi reluarea ostilităților.
3. Constantin Crăiniceanu (1875-1917) – comandant al
Regimentului 25 Infanterie; fusese racolat de serviciile
secrete germane în anii de început ai războiului, pe când era
atașat militar la Atena; trădarea i-a fost ferm dezavuată și
de tatăl său, general Grigore Crăiniceanu, fost șef al
Marelui Stat Major (1909) și ministru de Război (19091910); condamnat la moarte și executat în fața foștilor
subordonați (31 mart./13 apr. 1917).
4. Arestat la 29 mart 1919, potrivit unui mandat al
Curții Marțiale, sub acuzația că a înlesnit operațiunile
inamicului și a subminat autoritatea Regelui în teritoriul
ocupat, Lupu C. Kostaki va fi eliberat și exonerat, în baza
unei extinse amnistii regale acordate în vara aceluiași an.
5. Anton Ludwig August von Mackensen (1849-1945)
– feldmareșal; comandantul trupelor germane din Bulgaria,
intrate în România prin ofensiva facilitată de dezastrul de la
Turtucaia (vizavi de Oltenița), 6 sept. 1916.
6. Dimitrie S. Nenițescu (1861-1930) – carieră militară,
apoi avocat; ministru de Finanțe în guvernul de giranți
format cu acordul lui Ion I.C. Brătianu; director al ziarului
pro-german Renașterea (iun.-nov. 1918).
7. Arion C. Virgil (1861-1942) – doctor în drept,
universitar, publicist, om politic conservator.
8. Moldova – ziar apărut în București, din 1 martie
1915, sub conducerea unui comitet (președinte – P.P. Carp,
director delegat – Virgil Arion).
9. Marin Simionescu-Râmniceanu (1883-1964) –
scriitor, critic și istoric de artă; membru corespondent al
Academiei Române (1919).
10. Surprinzător, în ian. 1917, mitropolitul primat Dr.
Conon Arămescu-Donici (1837-1922, aflat în înaltul scaun
între 1912-1918), a semnat un manifest către armată,
redactat de Gala Galaction și aruncat în tranșeele trupelor
române de aviația inamică.
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REVISTELE LITERARE
Alexandru HODOȘ
Suntem în plină criză a revistelor literare. Viaţa
celor mai multe dintre ele atârnă de un fir de păr.
Câţiva tineri însufleţiţi se strâng în jurul unei mese de
redacţie, unul dintre ei ia un creion şi o filă de hârtie
şi face o socoteală optimistă adunând unele subt
altele cifre reprezentând abonamentele viitoare, şi
revista apare. O lună, două, trei, un an... Revista nu e
rea. Mai mult decât atât. E excelentă! Tipar îngrijit,
hârtie fină, ilustraţii admirabile, colaboratori
talentaţi, o nouă generaţie înzestrată cu daruri
minunate. Toate aceste însuşiri laolaltă, şi fiecare în
parte, prevestesc o izbândă sigură. Nu mai trebuie
altceva decât trei patru mii de cititori.
Cu toate acestea, deziluziile încep chiar dela al
doilea număr. (Potrivit unei vechi tradiţii, cel dintâi
număr al oricărei publicaţii româneşti se vinde ca
pâinea caldă, – din curiozitate.) Şi după şase luni
încep vacanţele silite, tot mai dese, până când din
proectele dela început nu mai rămâne nimic. O filă de
hârtie, aruncată întrʼun colţ uitat, pe care creionul
optimist a înşirat cândva, pe coloane mărunte, cifre
himerice...
Mulţi şi-au pus întrebarea aceasta: pentru ce, cu
câteva rare şi fericite excepţii, revistele româneşti nu
reuşesc să înfrunte până la urmă indiferenţa
publicului cetitor dela noi, şi sʼo învingă? Sʼa vorbit
în primul rând, cum era şi firesc, despre vina acestuia
din urmă. (Întrʼo epocă de agresiv materialism,
cetăţeanul român nu jertfeşte, pe an, pentru
desfătarea lui sufletească, nici atât cât îl costă, întrʼo
lună, patima fumatului.) Alţii au pomenit, cu multă
îndreptăţire, desigur, despre o oarecare dezorientare a
literaturei însăş, regretând lipsa adânc resimţită a
unui spirit îndrumător la răscrucea în faţa căreia ne
găsim astăzi. În sfârşit, sʼau făcut, ca de obicei, aspre
mustrări statului, care risipeşte zeci de milioane,
anual, pentru întreţinerea aşezămintelor de teatru şi
de opera (şi, după părerea noastră, bine face) dar nu
se gândeşte să vină în ajutorul publicaţiilor
româneşti, uşurându-le existenţa.

Dar toate criticile şi toate observaţiile aruncate în
cumpăna judecăţii obşteşti sunt de prisos, dacă de pe
urma lor nu poate răsări o îndreptare a răului de care
ne plângem. Materialismul epocei noastre nu va fi
ucis atât de uşor. Pe oameni trebuie să-i luăm,
deocamdată, aşa cum sunt. Preocupările noastre
literare, până să primească o îndrumare nouă, nu pot
fi osândite la pieire. Şi nici statul nu e în stare să
scoată cititori din pământ...
Prin urmare, criza trebuie privită drept în faţă, şi
trebuie găsit un leac chiar pentru situaţia în care
suntem. Nu zicem, că am descoperit soluţia
miraculoasă, un fel de metodă Voronoff, pentru a
prelungi viaţa revistelor în agonie, dar ni se pare că a
mai rămas un adevăr care nu sʼa spus. Iată-l.
Nu sunteţi şi dumneavoastră de părere că, înainte
de a încerca lansarea unor reviste noui, scriitorii
noştri tineri, – ale căror elanuri de independenţă sunt,
se înţelege, lăudabile, – ar face mult mai bine să se
grupeze în jurul celor câteva reviste mai vechi, cari
au făcut cu prisosinţă dovada puterei lor de rezistenţă
faţă de greutăţile vremei? Pentru ce să se irosească
atâtea energii în încercări mereu neisbutite, şi să nu se
concentreze toate energiile întrʼun singur
mănunchiu?
Acesta este de altfel cusurul nostru naţional: lipsa
de continuitate. Căci o instituţie culturală, ca şi o
operă de legiferare, nu se improvizează. Improvizaţiile au o soartă efemeră. Nu e de ajuns ca patrucinci tineri scriitori, ori cât ar fi de merituoşi, să
hotărască editarea unei reviste literare pentru a avea
imediat răsunetul dorit. Ei ar face cu totul alt serviciu
culturei româneşti dacă ar veni să sprijine sforţări mai
demult începute, care oferă, cel puţin, chezăşia unei
gospodării trainice şi a unor aşezări statornice.
(Cosînzeana, An IX, No. 22, 30 noiembrie 1925)
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IN MEMORIAM CONSTANTIN SIMIRAD

Berbecul de la cruce, proză scurtă, 2008,
Editura Junimea; Coruptul, roman, 2008,
Editura Junimea; Scena anonimilor, proză
scurtă, 2009, Editura Junimea; Fotografii
din eternitate, proză scurtă, 2009, Editura
Junimea; Aduceri aminte/ La taclale cu
pixul Toma, 2013, Editura Junimea.
Constantin Simirad a fost Primar al
Iașului în trei mandate (1992-2003),
președinte al Consiliului Județean Iași
(2008-2012) și ambasador al României în
Cuba (2003-2006).
Din funcțiile deținute a sprijinit lumea
scriitoricească și actul de creație.

Constantin Simirad a trecut la cele veșnice pe
29 martie 2021.
Născut pe 13 mai 1941 (în Coțușca, județul
Botoșani), Constantin Simirad a debutat
publicistic cu rubrica „Tableta primarului”, în
cotidianul Monitorul. În perioada cât a fost
primar a publicat săptămânal seria de articole
grupate sub titlul „Tableta primarului” în cele
mai importante ziare locale: Monitorul, 24:Ore,
Evenimentul și Ziarul de Iași, serie sistată în
decembrie 2003.
Din decembrie 2004 a realizat două rubrici
săptămânale la Ziarul de Iași și Evenimentul. De
asemenea, a publicat articole la rubrica „Tableta
cu ecou”, în Revista Națională de Administrație
Publică.
Debutul editorial are loc în anul 2000 cu
volumul de proză scurtă Audiențe în aer liber,
Editura Polirom. Dintre cărțile publicate
menționăm: În umbra zeilor, proză scurtă, 2001,
Editura Polirom; Bordura de ipsos, roman, 2001,
Editura Polirom; Simfonia vieții, proză scurtă,
2003, Editura Trinitas; Arca lui Noe, proză
scurtă, 2003, Editura Polirom; Izgoniții din Rai,
proză scurtă, 2005, Editura Junimea; Iguana
neagră, proză scurtă, 2006, Editura Junimea;
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Ca o recunoaștere a meritelor sale, i-au
fost conferite următoarele distincții:
Medalia de aur a Asociației Primarilor din
Franța, Medalia Crucea Moldavă a Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei, Premiul Steaua de aur
acordat de Comisia Europeană pentru deschidere
și cooperare europeană (Finlanda, iunie 2000),
Medalia Sf. Andrei oferită de Sanctitatea Sa
Bartolomeu I – Patriarhul Constantinopolului, Medalia Golden Jubilee oferită de Regina
Elisabeta a II-a a Marii Britanii (2002.
Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate acordată de Regele Mihai I al României
(2009).
Constantin Simirad a fost membru al Uniunii
Scriitorilor din România – Filiala Iași și a deținut
titlurile de „Doctor Honoris Causa”, acordat de
World Academy of Arts and Cultura, Diploma de
Onoare și Titlul de Ctitor al Universității de Arte
„George Enescu” din Iași, Cetățean de Onoare al
municipiului Iași și pe cel de Cetățean de Onoare
al orașului Mobile, Alabama, SUA.
Prin trecerea în Veșnicie a lui Constantin
Simirad, Uniunea Scriitorilor din România –
Filiala Iași a pierdut o voce importantă a prozei
române contemporane, dar și un apropiat prieten.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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PROZA LUI CONSTANTIN SIMIRAD
Ioan HOLBAN
Zece cărţi de proză şi două romane a tipărit
prozatorul Constantin Simirad; de la debutul
remarcat şi lăudat, cu dreptate, de critica de
întîmpinare, Audienţe în aer liber (2000), apoi, În
umbra zeilor (2001), Bordura de ipsos (2001),
Simfonia vieţii (2003), Arca lui Noe (2003),
Izgoniţii din Rai (2005), Iguana neagră (2006),
pînă la Berbecul de la cruce (2008), Coruptul
(2008), Scena anonimilor (2009), şi Fotografii din
eternitate (2009), Constantin Simirad s-a impus în
proza noastră de azi, în pofida tuturor celor care au
văzut în pasiunea pentru scris a demnitarului
(primar al Iaşului, şef de partid politic, ambasador
în Cuba, preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi) un
fel de „violon d̕ Ingres”. Iată (auto)portretul – robot
al acestuia, trasat în tuşe ferme încă din schiţele şi
povestirile cuprinse în cele două volume ale
debutului, Audienţe în aer liber: „Nu-i uşor să fii o
persoană publică. Trăieşti ca într-un borcan de
sticlă, toată lumea priveşte cu interes la gîngania
care îşi duce viaţa în văzul tuturor. Uneori doreşti să
fugi de convenţional, să scapi puţin de lupa care îţi
exagerează cele mai mici şi nevinovate gesturi, nu
poţi glumi, nu poţi exagera, nu poţi presupune, nu
poţi greşi, nu poţi sta, nu-ţi poţi freca nasul. Totul se
observă, se imortalizează, se interpretează, se
supradimensionează”. Şi, în fond, e aici şi un risc
asumat al prozatorului (primar) pe care îl defineşte
cu umor şi rigoare criticul Val Condurache:
„Lucrînd pentru posteritate, în proiecte urbanistice
care vor dăinui, primarul Constantin Simirad ar
trebui să se teamă de posteritatea prozatorului
Constantin Simirad”.
Audienţe în aer liber este, în fond, o
autobiografie literară după felul celei sadoveniene
din Anii de ucenicie şi Cele mai vechi amintiri sau
– din/ despre Botoşani, aproape de locul naşterii
autorului –, după cum se confesa N. Iorga în O viaţă
de om. Aşa cum a fost. E vorba în cartea lui
Constantin Simirad despre oameni şi locuri care au
fost; autorul se caută mereu – şi „semnează” (lîngă
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atîtea acte în Primărie), pentru prima dată, un pact
al verosimilităţii, făcînd pasul decisiv către
ficţiunea adevărului –, se regăseşte înlăuntru, în illo
tempore, însoţindu-se de un lirism acroşant, ca
peste tot în literatura autobiografică, de la Creangă
la Iorga, Sadoveanu, Blaga sau Marin Preda: „Cînd
bucuria înălţimilor îmi este răpită, muzica unui
rîuleţ singuratic îmi alină sufletul, ca un poem de
tihnă neprihănită. Opresc şi salut jucăuşul rîuleţ şi
privesc în el cu insistenţa căutătorilor de aur.
Cristalul se scurge peste pietre rotunjite, crengi
căzute din trunchiuri viguroase mor scăldate în
plăcere. Şi el, rîul, pleacă şi vine în acelaşi timp, te
părăseşte spre vale, dar stă cu tine, îşi spune în fugă,
dar şi stă la taifas pe îndelete. Ce eşti tu, micuţă
minune? Cum poţi să fii şi să nu fii în acelaşi
timp?”.
Cartea lui Constantin Simirad este, într-o altă
ordine, o radiografie, singura importantă, a satului
din Ţara de Sus, cel numit Crasnaleuca, Miorcani,
Mitoc, Ghireni, Coţuşca, Ungureni, repere astăzi
pierdute de pe un drum construit la întemeierea
Moldovei de Dragoş, apoi de pe „drumul european”
Lvov – Iaşi – Constantinopol, astăzi surpat de
creionul şi rigla lui Stalin. Audienţe în aer liber e,
înainte de toate, o carte de proză cu totul
remarcabilă. Constantin Simirad excelează în arta
povestirii şi în aceea a portretului, fixînd condiţia
umană de aici şi acum: vieţi cel mai adesea amărîte,
suflete/ caractere mutilate, urîte sau, mai exact,
urîţite: o lume aspră, plină de păcate, pentru care
soluţia e tot la Iisus Christos cu a sa „lege” a iubirii
(un titlu semnificativ: Iubire, salvează-ne:) de la
iubire – spune autorul – începe orice construcţie.
După cele două volume ale debutului au urmat un
roman, Bordura de ipsos şi o carte de schiţe şi
povestiri, În umbra zeilor , confirmînd investiţia de
încredere şi cuvintele de bună primire, aproape
entuziaste, ale criticii de întîmpinare, editorului şi
publicului larg. În Audienţe în aer liber era, mai
ales, povestea primarului, a oamenilor şi faptelor
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care i-au trecut prin faţa ochilor; în Bordura de
ipsos şi În umbra zeilor se exprimă întîi de toate
prozatorul, conturînd un destin de scriitor început,
iată, cu un roman, pe la mijlocul anilor ‘80. Bordura
de ipsos este o scriere de sertar, concepută – spune
autorul – din „substanţa frustrărilor”, în 1986,
vreme de două săptămîni. Constantin Simirad este
un povestitor pasionat, avînd harul şi înzestrarea
prozatorului moldovean; talentul său, incontestabil,
se însoţeşte cu plăcerea, ne voia, voluptatea
povestirii – un atribut, se zice, al omului
(post)modern –, care înseamnă curiozitate, simţ al
observaţiei psihologice, umor, autoironie, ştiinţă de
a portretiza din cîteva linii oameni şi destine,
disponibilitate de a asculta şi de a aduna fapte, vieţi,
întîmplări, tîlcul şi rostul (pe)trecerii oamenilor de
aici şi acum. Cîteva dintre aceste „secrete de
producţie” se pot regăsi în portretul unui personaj,
profesorul Viorel Bucur, în fapt un autoportret al
naratorului: „Are uşurinţa de a descoase, de a te
face să povesteşti totul. În general dă impresia că-i
la fel de preocupat ca şi tine în discuţii. Atenţia lui
însă o vezi îndreptată ca o lupă la tot ce spui. Mulţi
l-au luat drept o iscoadă, însă în realitate este un bon
homme, savurează întîmplările vieţii altora de parcă
el însuşi ar fi implicat în ele”. Bordura de ipsos e un
roman de tip policier, specie oropsită în vechile
structuri ale lumii literaturii de la noi; cu excepţia
Rodicăi Ojog-Braşoveanu, nimeni n-a publicat
altădată asemenea texte epice; tema şi dezvoltările
sale au făcut din această primă carte a lui
Constantin Simirad atunci, în 1986, o scriere de
sertar. Romanul îşi adună „intriga” în jurul unei
crime comise pentru un furt; mobilul e o casetă cu
bijuterii, ascunsă într-o bordură de ipsos. Faptele
sînt bine controlate de autor, intriga se construieşte
coerent în segmente atent lucrate, cu grijă pentru
logica acţiunii, dar şi pentru conturarea mediilor
sociale şi a personajelor, perfect motivate în
gesturile şi psihologia lor. Acţiunea se petrece în
Timişoara şi vizează o problematică specifică vieţii
intelectualului acelui timp, confruntat cu un univers
ostil, mereu în defensivă, precaut, gata de
compromis, temător, suspicios: lumea universitară,
amintind de romanele lui Corneliu Ştefanache, cu
tipologia sa, dar şi cu elemente din biografia
autorului topite în portretul unui profesor de
matematică din Iaşi, Vlad Roşca (care a făcut un
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stagiu în Algeria, la Oran, ca şi autorul şi care îşi
interpelează amicii cu apelativul, celebru de-acum,
„coane”). Firul acţiunii intersectează destine şi
diverse medii sociale, prilejuind prozatorului
subtile analize psihologice (ca în cazul complexului
de inferioritate care îl domină pe sportivul Ion
Ionescu), explorarea problematicii cuplului, una din
constantele prozei lui Constantin Simirad, a unor
categorii profesionale, dar şi profilul interior al unor
oameni simpli (Ana, zidar, Lola, bibliotecară etc).
Intriga e verosimilă fie şi pentru bunul motiv că
oamenii nu-şi puteau declara averile, cele muncite
(ca în cazul Anei) ori cele furate (ca în cazul lui
Cramer), decît cu riscul de a le pierde definitiv şi,
odată cu ele, libertatea; Cramer ascunde caseta cu
bijuterii în bordura de ipsos, Ana îşi fereşte banii
într-o nişă dintr-un perete, mascată cu un căpăcel
metalic, sub o carpetă: „Nu-i pun la C.E.C. că mă
tem de ilicit”, iată explicaţia pe care o dă personajul
şi, desigur, motivaţia intrigii romanului. Bine scris
cu vervă şi umor, de un prozator atent la „fărîma de
umanitate” găsită chiar şi acolo unde pare cu totul
absentă, Bordura de ipsos e un roman care se citeşte
repede, cu interes şi cu folos. Cartea de schiţe şi
povestiri În umbra zeilor continuă pe anumite
paliere volumul de debut. Într-o deplină şi „extraordinară solidaritate cu clipa”, cum observă, cu
dreptate, Val Condurache, autorul adună confesiuni
şi texte autobiografice, în linia celor mai frumoase
pagini din prima carte, povestiri unde e mereu
prezent, întărind pactul verosimilităţii care îl
înlocuieşte aici pe cel al ficţiunii; invenţia epică nu
pare a-l atrage pe matematicianul care caută logica
vieţii, a evenimentului şi logica interioară, a fiinţei
persona jului: umorul (Daco-romanii), limbajul
suculent, ilustrînd perfect lumea evocată (Simioane,
n-ai obraz!), suspans-ul şi ambiguitatea (Iubire
tîrzie), autoironia („Iaşul m-a înghiţit, după ce m-au
şlefuit înaltele lui şcoli, şi apoi m-a aruncat într-un
anonimat, de puteai să-mi scrii numele cu literă
mică, fără a supăra prea mult gramatica”), scenele
de un realism crud (Tovarăşi de viață?) alternînd cu
cele de un lirism delicat (Florile dalbe - flori de
măr) conferă originalitate și un farmec cu totul
special schiţelor și povestirilor din prima secţiune a
volumului, Frumoasa aventură. A doua parte,
intitulată Destine, îşi revendică mai ales, arta
portretului în tuşe fine, fără ornamente inutile;
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portretul e unul dintre elementele de rezistenţă şi de
valoare ale prozei lui Constantin Simirad. Iată-l pe
Dumitru Ciuraru, Ciobanul, un ţăran care dă nume
unei fîntîni: „Era un om nu prea înalt, îndesat, cu
ochi zămisliţi din lumină, cu faţa zîmbitoare şi
blajină, înfrăţit cu pămîntul, cu fluierul din lemn de
fag, cu oile, cu cojocul întors pe dos, cu viforniţe şi
zloate, cu singurătatea şi tăcerea, cu oamenii”; sau
pe Dan Hatmanu „un laureat al nemuririi”, sau acest
portret al bătrînei profesoare dintr-o proză
antologică, Dumnezeu a plătit înzecit: „Demult
bătrîna profesoară mînca doar pîine cu muştar sau
altele la fel de ieftine. Ţinea cu dinţii să n-aibă
datorii, să-şi păstreze micul ei apartament ca să aibă
unde să-şi pună capul. Era o obsesie stresantă
această preocupare de a face economii, de a plăti
dările, taxele şi altele, de a nu intra în încurcături
financiare. Evident că avea nevoie de medicamente,
dar era convinsă că ceaiurile pot suplini multe
dintre acestea cu tot atîta eficacitate. Din acest
motiv, a citit mult în domeniul acesta şi toamna se
aproviziona cu de toate. Mîna ei, puţin tremurîndă,
apuca cu zgîrcenie puţin din fiecare punguţă şi
punea în cratiţa cu apă clocotită. Punea capacul, se
uita la ceas şi aştepta 15 minute. Nici mai mult, nici
mai puţin. Apoi turna cu grijă în ceşcuţă infuzia
aburindă. Cu ceşcuţa în mînă se uita la televizor,
atentă şi cu speranţă”. Personaje sau personalităţi,
protagoniştii prozelor lui Constantin Simirad se
identifică prin ceea ce aş numi portrete în tranziţie:
oameni surprinşi cu inteligenţă în momentul cînd
simpla lor viaţă se transformă în destin, asumînduşi realitatea sau, dimpotrivă, asumaţi de o istorie
mereu potrivnică, duşmănoasă, cu nesfîrşite
umilinţe ale sărăciei şi agresiunii celor din jur.
Textele din Halal de mine, sînt primar şi Clipe
de viaţă, împlinind sumarul bogat al unei cărţi de
referinţă, cuprind povestiri autobiografice, note de
călătorie, întîmplări şi opinii ale primarului.
Constanta lor? Iat-o: „În dimineaţa aceea de
sîmbătă soarele avea, cum să spun, o anumită
blîndeţe, o anumită gingăşie cu care te îmbrăţişa şi
te scufunda în aura lui. Aerul se încărcase cu
prospeţime şi era atît de bun că-l puteai întinde pe
pîine. Şi oamenii parcă se luau la întrecere în
bunăvoinţă, în zîmbete şi salutări amicale. Îmi părea
rău că urc în maşină. Aş fi vrut să înot în acea
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lumină blîndă, în acel ocean de văzduh care
îmbrăţişa pămîntul. Să mă las cotropit, subjugat de
acea pace care-mi inunda sufletul”. De la aceste
momente de linişte, rare şi poate de aceea trăite cu
mare intensitate, înapoi în vacarmul zilei parcă
pentru a împlini ceea ce i-a fost hărăzit lui
Constantin Simirad: extraordinara, mistuitoarea
solidaritate cu clipa. Romanul Coruptul este o carte
complexă; roman de tip „policier”? roman frescă?
roman de moravuri? de analiză psihologică?
Coruptul reuneşte aceste modalităţi de construcţie
narativă, adunîndu-le în figura profesorului Tudose
şi în timpul-epocă al tranziţiei româneşti de după
1990. Romanul începe în dulcele stil clasic,
balzacian, cu bătrînul profesor Tudose, ticsit de
principii morale, uşor nostalgic; „contesa ieşea la
ora cinci”, ai spune citind/ văzînd un personaj tipic
în împrejurări tipice. Iată: „Unii spun că viaţa este
prea scurtă şi dureros este faptul că nu percepi
scurgerea ei decît atunci cînd este prea tîrziu ca să
intervii în traiectoria destinului. Ideal ar fi să ai
două vieţi. Una să fie de învăţătură de minte. Cea
de-a doua să beneficieze de experienţa primei părţi.
Totuşi, dacă omul ar şti că are două vieţi, le-ar
consuma la fel ca şi cînd ar avea una. Planurile lui
ar lua în calcul cea de-a doua viaţă şi, prin urmare,
ar ajunge la fel de plin de regrete spre sfîrşitul
existenţei sale. Profesorul pensionar Tudose medita
la lucruri adînci, neîndrăznind să iasă de sub
plapumă. Era destul de frig, vîntul se izbea cu forţă
în geam şi el simţea că un firicel de vijelie tot se
strecura spre el. Plapuma îl ocrotea şi fesul,
nelipsitul fes, îl cruţa de viitoarele dureri de cap. În
faţa ochilor era biblioteca, mîndria lui din timpuri
trecute. Uneori citea cîte un titlu sau autor din
poziţia aceea, înfofolit în plapumă. Alexandru Zub,
La sfîrşit de ciclu, Corneliu Ştefanache, Drumuri de
fum şi tot aşa mai departe. Profesorul n-are urmaşi
şi se gîndeşte să ofere acea bibliotecă unui om care
să o aprecieze. Unui om care s-o îndrăgească şi, mai
ales, s-o citească. Dintre cei care îi deschideau uşa,
nu remarcase vreunul care să merite această
comoară, adu nată timp de jumătate de secol.
Profesorul Tudose, încă ancorat în vremurile lui, navea cablu TV şi se mulţumea cu televiziunea de
stat. Ce-i drept că avea multe de reproşat actualului
regim, dar omul acesta se limita la urmărirea ştirilor
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şi, uneori, a unui film. Era destul de reticent la
noutăţile aduse de revoluţie şi, în general, era critic
cu tot ceea ce nu putea accepta structura lui, bine
încorsetată în cutume le socialiste”. Brusc,
profesorul intră în timpul-epocă, în dinamica lui, îşi
cumpără un televizor color, îşi instalează un cablu
TV, vede filme „fără perdea”, se lasă atras/
preocupat de acestea „doar cu un scop informativ”,
ca o „chemare de cercetător, curios să vadă evoluţia
societăţii româneşti”, caută o fată în gazdă şi
devine, într-o primă instanţă, ceea ce prozatorul
numeşte Tudose-Coţcarul: urmăreşte fiecare
mişcare a fetei prin casă, mai ales la baie, se
îndrăgosteşte de ea, începe să facă alergări matinale
pentru recăpătarea formei fizice pierdute, nutrind
speranţa secretă de a se bucura – cîndva? curînd? –
de nurii fetei din gazdă.
Prin Lăcrămioara, însă, profesorul Tudose intră
rapid într-o lume paralelă cu a sa; mafioţi români,
basarabeni, ucraineni, ruşi, asasini la comandă, o
lume profund coruptă şi violentă, dominată de ceea
ce prozatorul identifică sub nunele de omulaberaţie. Psihologia şi profilul acestuia reprezintă
pivotul romanului: „Filozofia criminalului, omului
aberaţie, cum i se prezintă statutul de către
geneticieni, diferă fundamental de filosofia omului
de rînd, normal. Indivizii normali, copleşitor
majoritari, văd sfîrşitul existenţei ca ceva
catastrofal, ca ceva care înspăimîntă. Deşi sfîrşitul
fiecăruia dintre noi este firesc, natural, inevitabil,
totuşi, individul nu acceptă încă încheierea ciclului
rezervat lui. Speranţa, o găselniţă a disperării,
mîngîie cu himere albastre viaţa fiecăruia şi în acest
fel o face suportabilă. Poate că speranţa joacă rolul
unei a patra dimensiuni şi de nenumărate ori a
săvîrşit acte incredibile. Dacă un om, un individ
este condamnat să fie închis într-un paralelipiped
sau într-o sferă pînă la obştescul său sfîrşit, atunci
este clar pentru toată lumea că nu mai are nici o
şansă să evadeze din această închisoare. Totuşi,
timpul, în tandem cu speranţa, realizează uneori cea
de-a patra dimensiune şi individul iese la lumina
zilei chiar şi în aceste condiţii. Criminalul, omul
aberaţie, nu se bucură de speranţa indivizilor
normali. Ei ştiu care le este viitorul şi doar
precizarea în timp le este neclară”. În fapt, toată
intriga romanului scris alert, cu ştiinţa construcţiei
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epice şi a captivării cititorului, se adună în jurul
unei figuri „inocente”, specifică istoriei noastre
recente, care – provocată de ceea ce se întîmplă în
jurul său – se transformă radical, nu mai e de
recunoscut, este dirijată spre o altă realitate decît
aceea în care părea să sfîrşească după ce se va fi
născut acolo şi se va fi resemnat urmîndu-i cursul
uşor de ghicit.
O radiografie a epocii prin analiza atentă şi
operaţia cu un bisturiu fin asupra personajelor
timpului-epocă realizează Constantin Simirad în
Coruptul. Lumea nouă a vechiului Tudose este
aceea a reţelelor de mafioţi, conduse de Zoro, Roko,
Colea, Strelţov, Roibescu; dincolo de coaja
romanului de tip „policier”, cu o intrigă foarte bine
condusă, verosimilă, de regăsit (şi printre rînduri) în
presa noastră de după 1990, contează miezul unde
prozatorul adună firele unei subtile analize
psihologice: oamenii sînt epoca, iar aceasta le
modelează, printr-un fel de geneză reciprocă,
lăuntrul, sinele şi comportamentul. E o vreme cînd
„strigoii pun stăpînire pe sufletele oamenilor”, scrie
Constantin Simirad; în lumea condusă din umbră de
Zoro şi ai săi, traficul de persoane, de armament şi
de droguri e realitatea însăşi: oamenii comit crime
fără remuşcare, gîndirea lor e schilodită, fiii se
bucură de moartea părinţilor, modul eficient de
autoprotecţie rămîne trecerea supravegheată,
indusă, de la o stare la alta, educaţia le extirpă
„sentimentele specifice omului”, chiar şi cei „buni”
sînt atraşi în jocul vieţii şi al morţii într-un deşert ce
se întinde între nebunie şi o depresie apăsătoare.
Oamenii acestei lumi – paralelă cu a noastră? – sînt
convinşi că „o clipă de viaţă extrem de concentrată
face cît o viaţă întinsă mult şi aiurea, ca un roman
lungit inutil, ca să iasă o carte groasă”; structura
mintală a criminalilor domină lumea descrisă, iar
nu imaginată de Constantin Simirad: „Interesantă
este structura mintală a celor care, prin faptele lor,
se situează în afara sferei normalului. Criminalii,
răufăcătorii, cei care sînt nocivi mediului în care
trăiesc, nu conştientizează că n-au dreptul şi nici nau cum să se considere îndreptăţiţi la o viaţă normală. Faptele lor nu-i marchează fizic şi, cel mai
adesea, nici spiritual şi, din acest motiv, doresc să
trăiască printre oamenii normali. Sînt aproape
convinşi că n-au nimic să-şi reproşeze şi că ceea ce
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a fost, trebuia neapărat să fie, absolvindu-se de
povara conştiinţei lor. Nu-i de mirare că tîlharul
care fură o icoană veche dintr-o biserică se roagă:
Doamne, ajută-mă!, el este convins că are chiar
prioritate în a fi ascultat de Dumnezeu. Atît Roko,
cît şi Lăcrămioara erau oameni care considerau că
au dreptul la o viaţă normală. Nefericirile provocate
unor copile răpite, violate şi apoi vîndute nu le
tulbura somnul. Ba, mai mult, în cazul
Lăcrămioarei, ea se considera o victimă care a suferit mult şi acum are dreptul de a trăi normal. Trăia
de la o extremă la alta. Cu ceva timp în urmă era
sigură că va fi ucisă sau vîndută şi realitatea chiar
aşa era, iar acum aspira să fie soţia parlamentarului
Roko, fost mafiot, convertit de faţadă în om politic.
Care, culmea neruşinării, vorbeşte de ţărişoară, de
popor, de înalte responsabilităţi conferite de votul
cetăţeanului”.
Contrapunctul e căutat în urma de umanitate,
ascunsă într-un colţ al sufletului “rămas încă
nealterat”: dragostea Lăcrămioarei pentru Doru şi
relaţia atît de complexă în superbia afecţiunii şi,
deopotrivă, în nimicnicia păcatului de moarte dintre
profesorul: Tudose şi tînăra (studentă, criminală,
traficantă de persoane) Lăcrămioara reprezintă
structura opozantă, modul de a răspunde al
paradigmei de sensibilitate (şi umanitate) unei lumi
mereu agresive, periculoasă, letală. Procedeele
narative – în principal, povestirea, portretul şi
evocarea – susţin aceşti pivoţi ai romanului; iată un
peisaj de identificare a unei lumi surpate de unde se
ivesc oamenii-aberaţie: „Era întuneric bine,
luminile s-au aprins şi lumea se rărea pe stradă. Ici,
colo, cîte o gospodină rătăcită aducea cîte o găleată
cu apă de la unica cişmea rămasă încă funcţională în
tîrg. Case amărîte, curţi murdare, WC-uri în curte,
raţe, găini şi porci, toate laolaltă în ţarcuri
mizerabile. Cîini legaţi la un ţăruş nenorocit sub
pomi fructiferi şi straturi de legume sfrijite şi
gălbejite. Garduri de tablă ruginită, plase de sîrmă
inegale, scînduri desprinse din cofraje sau lăzi, toate
aceste improvizaţii creau o imagine deplorabilă de
murdărie şi sărăcie. Un cartier nenorocit”.
Asemenea segmente sînt specifice romanului lui
Constantin Simirad care a realizat în Coruptul o
frescă a societăţii româneşti de tranziţie; iată
România acestor ani: „România era în pragul
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sufocării, corupţia a atins cele mai înalte nivele de
putere. Instituţii ale statului cu legi speciale,
protecţioniste, erau implicate în contrabandă cu
ţigări, cu alcool şi de carne vie. Drogurile capturate,
încuiate în depozite ultrapăzite, dispăreau şi se
valorificau pe piaţă. Uniunea Europeană era extrem
de îngrijorată de dimensiunea corupţiei din
România şi Bulgaria. Deşi europenilor le crăpa
măseaua după mîna de lucru ieftină, necalificată şi
din abundenţă, din cele două ţări, totuşi fenomenul
corupţiei nu putea fi tolerat decît între anumite
limite. Guvernul României, marionetă în mîinile
mafioţilor specializaţi exclusiv în jefuirea averii
publice, mima reforme de ochii lumii şi iniţia
procese spectaculoase care se terminau printr-un
penibil fîs”: corupţia din justiţie; cum e cu partidele
politice şi oamenii promovaţi de acestea pe scena
publică: „În România se născuse un tsunami pentru
schimbare. Era atîta forfoteală în toată ţara, încît
baronii căpuşă au început să fure covoarele şi
dotările de prin birouri. Pe ultima sută de metri se
fura ce cădea la îndemînă, dar arau atîtea de multe
de furat în ţară încît n-au dovedit să fure chiar tot.
Cu trîmbiţe şi surle au venit noii hoţi, mai hămesiţi
ca urşii cînd ies din hibernare. Unii erau atît de
tîmpiţi că apucau halca din gura colegului de
dezmăţ. Trăgeau unul de la altul şi mîrîiau de se
auzea din Carpaţi. Cînd disputa nu se rezolva prin
forţă, lăsau halca şi se dădeau la sfîşiat unul pe altul.
Oamenilor le-a ieşit pe nas schimbarea. Viaţa a devenit un calvar pentru fiecare român şi scrîşnind că
au fost înşelaţi s-au hotărît să-i voteze tot pe ăia care
au mai fost. În acest context a devenit Roko
parlamentar, coleg cu şeful lui Zoro, coleg cu o
mulţime de alţi şefi din toate judeţele. Roko a
adoptat modelul şefului lui Zoro, adică să sugă de
prin toate ţîţele şi judeţele ţării. Cîţiva oameni de
încredere din reţeaua sa, instruiţi din timp, au ajuns
granguri prin judeţe. Chiar şi doi prefecţi erau din
reţeaua lui Roko, ce-i drept, cam ridicau pretenţii de
autonomie în sistem. Munca politică îi răpea mult
timp. Trebuia să afle ce se vinde prin ţară şi ce se
poate cumpăra pe nimic”.
E adevărat? E ficţiune? E verosimil, cu
siguranţă. Constantin Simirad se alătură autorilor
iviţi dintre matematicieni, de la Ion Barbu la Marcel
Chirnoagă.

CONVORBIRI LITERARE

OMUL ZIDIT ÎN CETATEA IUBIRII
Ion HADÂRCĂ
Golul despărțirii nu încape-n cuvinte…
Stau în fața foii imaculate ca în fața unei câmpii
nearate și o întreb, dacă poate ea să rețină, să
cuprindă și să înveșnicească imaginea unei vieți,
cu toate zilele, faptele și frământările ei, cu
trăsăturile unui chip care nu s-ar vesteji peste ani,
în fine, cu un nume care să rezoneze profund în
conștiința urmașilor: Constantin Simirad…
`Nea Costică, precum îl alintau ieșenii –
Constantin Simirad – primarul, scriitorul,
diplomatul, profesorul universitar, omul cetății și
bunul creștin săritor la nevoie, ctitor de biserici și
așezăminte culturale, inițiator de ajutoare
generoase pentru frații basarabeni. Om bun, cu
sufletul ca azima caldă, la cine vom mai merge
acum?
Pentru fiecare din aceste calități s-ar putea
înșira pagini întregi. Pentru că le merită din plin.
Dar, invocându-i aievea chipul încă viu pentru
mine, parcă-i aud vocea blajină, dojenindu-mă:
„Lasă, finule, am făcut și eu umbră pământului.
Unul Cântarul va ști să vorbească. Acta est
fabula”.
Și totuși… Spirit cartezian pe altoi moldav cu
inflexiuni crengiano-cehoviene, Constantin
Simirad, scriitorul și publicistul, a lăsat în urma-i
drept moștenire o impresionantă bibliotecă de
circa douăzeci de volume de schițe, povestiri,
nuvele, romane, relatări și note de călătorie, toate
împreună contopindu-se într-o impresionantă
frescă imnică a luptei existențiale, a căutărilor
creatoare și a zădărniciei umane, străluminate și
iluminate, totuși, de exemplarul efort creator și de
credința nestrămutată în Om. „Lectura acestor
schițe și povestiri te încarcă de o tristețe
răvășitoare prin această metodică acumulare de
fapte banale, parcă fără sfârșit, și care, în final,
compun o înspăimântătoare mască a Răului…
Indubitabil, Constantin Simirad dovedește că a
asimilat în profunzime lecția marelui Cehov…”,
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scrie Cezar Ivănescu în prefața antologiei de proză
scurtă „Simfonia vieții” (2003). De la primele
„Audiențe în aer liber” (2000), apărute în baza
miilor de audiențe cu cetățenii, la început drept un
fel de „igienă morală” (Val Condurache) și
publicate în Monitorul, 24 de Ore și Evenimentul,
până la ultimul volum „Acta est fabula” (2017),
această „carte amară”, vorba lui Ioan Holban,
Constantin Simirad a oficiat cu tenacitate și
dăruire arta muncii scriitoricești, vocația scrisului
ca disciplină obligatorie, diurnă și mai ales
nocturnă, în pofida rarelor clipe de răgaz. „Această
carte a fost scrisă prin explozie, scrie autorul în
prefața la „Aduceri aminte” (2013). Parcă aș fi tras
cu o pușcă și glontele nu avea timp să iasă pe
țeavă, că eu și trăgeam un alt glonte”. Implozia
grafică a talentului debordant, febrilitatea trăirii și
pasiunea dăruirii umane i-au marcat stilul distinct
al literaturii scrise de Constantin Simirad, iar
deschiderea altruistă pentru oameni, pentru nevoile
urbei renăscute în fapt sub cele două mandate ale
sale, iubirea de Neam și de Țară cultivată semper
constans et fideles l-au ridicat la rangul celor mai
nobili edili ai Orașului Eternelor Iubiri…
Până la urmă, nu știu ce va reține și va duce
altora o pagină albă deschisă mut în toate cele
patru orizonturi. Cum nu știu nici cât suflet mai
încape între spațiul zgârcit dintre o lacrimă și o
lumânare… Știu, însă, că odată cu plecarea unor
astfel de spirite se face mai strâmt și mai dezolant
pe întinsele alei ale Eternității. Parcă s-ar auzi un
strigăt de barză rănită peste Galata, parcă mai
tânguios i-ar răspunde clopotele Mitropoliei și
peste tăcerea Pașilor pierduți parcă s-ar răsfrânge,
din când în când ecoul pașilor lui încă rătăcind prin
sălile Palatului Roznovanu…
Iartă-ne, taică Simirad!
Lumină lină în Împărăția Cerului…
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aproape transparente,
numărau de-a valma, numărau
tot atâtea milenii
câte fire de nisip!

Sterian VICOL
Sentința

Fiu al meu cel blând
Recitește-mi copilăria în umbra pietrei,
umbra cea subțire ca un semn de carte
carbonizat, adiind sub brățări de rouă
în care demult, cuvinte-am îngropat –
Recitește-mi corabia aceea ancorată
cu funia de argint a izvoarelor de-atunci,
numai sunetul mâinii ca o lacrimă
mai cade încă în fagurii pânzei, nefiind –
Recitește-mi dealul cu plopi la mijloc de secol
ca pe-un mormânt în care trag cu arcul stele,
cineva ne-amenință cu păsări putrezind în aer,
se mai poate muri, se mai poate muri dintr-o
floare!
Recitește-mi copilăria, fiu al meu cel blând,
sângele tău de mine încă se mai leagă,
călătorind, tot călătorind, el mă destramă
și iarba-n cămăși de fum plânge despre mine!
Copilul
Trebăluind la mormântul albinei,
copilul începu să depene
cărarea atât de subțire, invizibilă,
ce leagă grădina înclinată
de miezul amar al sâmburelui de cireș.

Aștept, încă mai aștept
sentința rândunicii:
eu, numai eu, i-am sfărmat cuibul,
numai eu voi plăti cercelul casei,
negru cercel, prins pe peretele
și el sfărmat din copilărie!
Caut, mai caut în marele oraș
să schimb bucăți de aur
pe-o streașină de casă,
sub care, cercelul ei,
ca un ghem de manuscrise,
să-nvingă înmieresmând
unda curentului electric!
Zodarion Aurore
A cui mai e duminica ta,
dansatoare, aproape fosforescentă,
risipindu-te pe cine știe care continent?
Tot mai plătesc în așteptarea ta,
drept vamă singurătății,
sângele vulturului tânăr
trecut prin cuțitul ferestrei de sus,
Când iată, către-auz călătoresc
două jumătăți de săgeată,
o secere, un trident rupt
și-o lebădă îmblânzită pe cele
de dinaintea ei
cu sămânța vântului în propria-i aripă.
A cui mai e duminica ta?

Trebăluind la mormântul albinei,
mâinele lui trandafirii,
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fiindcă te iubesc.

Mircea M. POP

În Vilcabamba
În Vilcabamba,
în Ecuador,
aproape de frontiera
cu Peru
acolo apa
are calităţi deosebite
iar temperatura
e de primăvară eternă
oscilând între 18 şi 20 de grade
iar oamenii trăiesc
între 100 şi 125 de ani.
Hai să mergem şi noi în Vilcabamba
iubite cititor
până nu-i prea târziu...
Aleargă poemul
Gol-goluţ
aleargă poemul pe străzi
la un colţ
a pierdut câteva epitete
la celălalt
a pierdut o metaforă, singura,
de rime sau ritm
nici nu mai putea fi vorba
ca un iepure hăituit
aleargă poemul pe străzi.
Autoportret
În poza asta sunt eu
sunt eu fără tine
atârnând însă de tine
ca iedera de gard.
Chenarul e roşu
ca para focului
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Într-un colţ, verde,
stă speranţa, ascunsă,
de care mă agăţ
ca de un colac de salvare.
Şi totuşi nuanţele de gri
care ici şi colo se pot zări
redau tristeţea
ce-mi întunecă chipul
de teamă că mă vei părăsi.
În poza asta sunt eu
sunt eu fără tine
chiar dacă nu mă poţi zări…
Despre ştiri
Ziarele însumează ştiri
interne şi internaţionale,
goana după senzaţional
rămâne de nestăvilit
şi de o parte şi de cealaltă.
Zilnic ştiri noi, proaspete,
ce depăşesc adesea
imaginaţia cotidiană
sunt adunate cu sârg,
sunt înrămate pentru moment.
Trecătoare sunt ştirile
oricât de senzaţionale ar părea
sau uneori chiar sunt,
ele sunt doar un val de apă
care pentru o clipă ne inundă gândul.
Dragostea
Dragostea se aprinde
ca un incendiu
şi înfloreşte
ca un trandafir
apoi se stinge
ca o lumânare
sau se ofileşte
ca o floare:
scrisori tot mai scurte
şi mai rare
convorbiri telefonice reduse la minimum
şi doar aşa, din când în când
Dovadă că totul
a fost doar un foc de paie.
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Constantin GUZGĂ

Mănăstirea Văratec
atmosferă schimbată
schimnicii s-au retras în pădurile
din munți
curtea mănăstirii a devenit
neîncăpătoare
pelerinii sunt puși în mișcare
de aura sărbătorii
pe tainice cărări
ale sufletului
pogoară din cerul azuriu
cohorte de îngeri
se întinde o masă a tăcerii
timpul se frânge în secunde
toacă purtată pe brațe
răsună până departe
aproape de veșnicie
unde ne întâmpină graiul Fecioarei
din taina Adormirii
revarsă peste lume
lumina Învierii Fiului ei
Dumnezeul înomenit
ce dragoste sublimă
ne-a rezidit chipul
de am renăscut înveșnicirii
după ce însuși Cerul
a plâns cu lacrimi fierbinți
pentru om
până a curs sânge
din Trupul Domnului
pe Crucea Răstignirii...
Suflet trist
o umbră a aceluiași gând
aruncă blestem asupra firii
regrete târzii
ca niște păsări călătoare
vin și se duc
mi-e sufletul trist
durerea cuibărită în Univers
mi se strecoară în mădulare
îmi răscolește ființa
la apus soarele roșiatic
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ascunde umbra călătoare
spre o nouă zi
aștept zorii să reverse lumina
să ies din întuneric
să-mi crească aripi
cu care să zbor
până în cerul heruvimic
în imn divin
să renasc, să simt veșnicia
aproape de suflet,
să lupt cu umbrele morții...
Viață în pandemie
liniștea începutului de an
devine suspectă
în pandemie totul
se schimbă
nimic nu rămâne la fel
viețile noastre
simt povara
spațiului limitat
în care se simte încarcerat
lipsit de libertăți
nou născutul
pandemiei
rătăcește înspăimântat
de ce îți poate oferi
destinul
și timpul otrăvit
doar Cel de Sus mai poate,
mai poate risipi răul
din lume și din om
redându-ne Luminii...
Neliniștiți în Univers
ochii care plâng
lacrimile care spală
cerul străjuit de lumină
nu-s de ajuns
să fim iertați
să ne curățim de păcate
Universul e trist
în inima lui
pulsează infinitul
aceeași dragoste divină
ce ne poate ispăși
de orice durere
în dimineți așteptăm
zorii
plăpânda ființă deșteaptă în ea
fiorii veșniciei
acele începuturi ce o leagă
de chipul Treimic
mereu dorul
ce ne dăruie viață
„și mai multă viață”...
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Vasile MIC
Desenele copilului
Copilul
a desenat o mulțime
de lumi, pe foi separate,
apoi, a pus foile
una lângă alta.
În zilele ce au urmat,
alte desene s-au ivit în visele copilului.
Le-a adăugat celorlalte,
în vreme ce parte din toate
au fost aruncate nu se știe unde.
Într-o bună zi,
copilul și-a ucis
lumile…
făcându-le eterne.
Nordul mă îndeamnă
Nordul
mă îndeamnă
să fiu cu el,
să râd cu el;
împreună să atingem
lumea,
s-o prețuim,
s-o facem mai bună.
Ropot
Ropot
de aplauze.
Ropot de aplauze
în fiecare zi.
E aplaudat
cineva,
altcineva,
toţi
cei ce vor
să fie cineva.
Că înseamnă,
că nu înseamnă
ceva.

Cristian HARNĂU
Diferite Locuri şi Lumini
„Decât să înjuri Întunericul,
mai bine aprinde o lumânare!”
Proverb din China
̶ Aprinde o lumânare
într-o biserică din lemnul frumos,
de orice rit religios,
şi ȋnsoţeşte-o de gândul pios!
̶ Apoi aprinde aceeaşi lumânare
într-o peşteră din piatra de jos,
în care Întunericul domneşte hidos
şi ȋnsoţeşte-o de gând luminos!
̶ De răspândeşti Prima Lumină,
eşti credincios!
̶ De răspândeşti A Doua Lumină,
din Lumină eşti scos!
Statutul de scoică
̶ Cum poate o scoică,
din strӑfunduri de mare,
să vadă paseri,
care să zboare?
̶ Cum poate-o făptură,
din carne moleşitoare,
să vadă îngeri,
care se luptă cu ardoare?
̶ Cum poate un spirit,
fără forjare,
să străbată lunga cale
spre Lumina nemuritoare?
De ce?
‒ Dacă Oamenii
mereu aruncă venin,
de ce vor ca Lumina
să le facă cerul senin?
‒ Dacă Oamenii
se ucid între ei,
de ce vor ca Lumina
să-i trateze cu iubire pe Ei?
‒ Dacă Oamenii
în Întuneric vor a intra,
de ce vor ca Lumina
să-i poată salva?
P O E Z I E
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OCHII BLÂNZI
Constantin GHERASIM
Când deschidea poarta, trăgând cu putere
zăvorul de fier pe care-l luase de la casa bunicilor,
câinele îi sărea înainte lătrând și dând din coadă.
Sunetul acela de metal îmbătrânit conta doar pentru
a înțelege starea de spirit a stăpânului, pentru că îl
simțea de la sute de metri și, când se apropia de
capătul străduței, se posta drept, de parcă-ar fi
așteptat să-l picteze Coolidge. Atunci țâșnea brusc
ca o săgeată spre portiera ce sta să se deschidă larg.
Se priveau în ochi, ca doi vechi tovarăși, după care
lătra scurt și dădea din coadă ca și cum ar fi cerut să
ajute la căratul sacoșelor. Evident erau caserolele cu
mâncare gătită pe care omul le cumpăra zilnic de la
supermarketul situat pe partea dreaptă a
bulevardului, cum venea spre casă, chiar lângă
indicatorul de beton pe care era înscris numele
orașului. Era un complex comercial construit cu
puțin timp înainte de a se muta el în zonă, un fel de
hală metalică, dreptunghiulară, nu foarte înaltă, dar
lungă, fără ferestre exterioare, cu o parcare betonată
imensă de jur-împrejur. Acolo opreau în general
șoferii care se îndreptau spre casele situate în zona
denumită ironic de unii metropolitană, pentru că
majoritatea străduțelor erau prăfuite și pline de
gropi. Oamenii intrau, își luau ce aveau nevoie,
plăteau cu telefonul mobil sau cu cardul, fără a
saluta vânzătoarea, pentru că nici nu mai aveau ochi
să privească în sus. El era printre puținii clienți care
nu se grăbea nici măcar când se apropia ora
închiderii. Se plimba printre rafturile înguste dar
înțesate cu produse, ca și cum ar căuta cine știe ce.
Revenea apoi la vitrina amplasată aproape de casa
de marcat de unde-și lua cutiile cu fasole bătută sau
humus cu busuioc, ori porțiile de salată verde cu
ceapă și copănele de pui. Mereau lua porții duble și
plătea „cash”. Își scotea încet portofelul din
buzunar, număra banii și-i dădea. Unii se arătau
iritați de atitudinea lui. Ba chiar îl admonestau că nu
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se grăbește. „Hai domnule, parcă ai un moșneag!
Ce? Nu ai card sau telefon? Plătește și tu normal!”.
El nu spunea nimic. Se obișnuise. Nu era trecut cu
mult de vârsta bărbatului matur și nu se simțea
afectat de injuriile celorlalți clienți. Dacă era să le
transmită ceva, iar fi îndemnat să fie măcar
politicoși. Dar prefera să tacă. Nu părăsea incinta
fără a lăsa suficient de mult rest pentru care femeia
să-i mulțumească. „Să aveți de-o cafea caldă sau de
un ceai!”, îi spunea el, gândindu-se la condițiile
deloc potrivite în care muncea zece ore pe zi.
Pleca acasă, gândindu-se la patrupedul pe care-l
luase în grijă imediat după ce s-a mutat. Știa că-l
așteaptă și se bucura că animalul este acolo. Așa că,
seară de seară, câinele îl însoțea dând din coadă
până în fața ușii, așteptând să-i deschidă și să-i
așeze în caserola ceramică, pictată cu motive
floarele, așezată lângă tocul din stânga ușii, ceva de
mâncare. Era un răsfățat, iar blana și ochii lui
spuneau totul.
Când era cald afară, el stătea seara pe verandă.
Se așeza pe băncuța de lemn de tei, pe care o făcuse
din scândurile rămase de la gardul ce împrejmuia
curtea. Calculase cu oarece surplus și, în loc să le
pună pe foc, se gândi că n-ar strica să-și facă o
bancă. O începu într-o luni după amiază și o termină
miercuri seara. Asta chiar la o lună după ce se mută
acolo. Era încântat de rezultat: era banca lui, făcută
de el. Se întindea de-a lungul celor patru scânduri,
câte erau, și privea cerul. Vara, când e senin, bolta e
superbă, iar stelele par ca niște lumânări așezate sus
la dispoziția ta. Rămân lângă tine până adormi. Și
tare mult îi plăcea această imagine cu mesajul ei
lăuntric. Uneori își mai cumpăra o sticlă de vin și,
ridicând paharul plin, striga din tot rărunchii către
stele: „Să trăiți întru mulți ani!”. Apoi cânta singur
„Mulți ani trăiască!” Asta la început, până când,
într-o seară de iulie, anul trecut, în timp ce omagia
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cerul, cu isonul schelelăit al micului său tovarăș,
văzu un astru cum fuge dintr-o parte într-alta,
prăbușindu-se cine știe unde. Atunci bău cu sete
paharul cu vin roșu, citind însemnele de pe fundul
transparent al cristalului ceh, rămas amintire dintr-o
cutie de pahare primite de la un prieten, și râse cu
gura până la urechi: „Ha, ha, ha. Uite că nici stelele
nu sunt veșnice. Probabil au și ele probleme cu
ficatul, inima, rinichii sau capul...Bietele de ele!
Cum se sting! Sunt la fel de singure ca și mine”.
Rosti cuvintele apăsat ca și când ar fi descoperit că
singurătatea este o caracteristică a universului, că
toți și toate trebuie să fie singure și să se stingă
singure. Se simțea îndreptățit să-și consolideze
toate teoriile și convingerile privind starea de
solitudine pe care și-o asumase. Apoi, continuă săși toarne până când realiză că însemnele de pe pahar
nu mai putea fi descifrate.
Alteori, când cerul se dezvelea precum bolta
pictată din sala de spectacole a teatrului din oraș, se
apuca de numărat stelele. Le număra încet, șoptit,
până când adormea. Se trezea după câteva ceasuri
tremurând de frig și umed din cap până-n picioare.
Iar tovarășul său stătea cuminte lângă picioarele-i
amorțite. Când îl auzea sforăind, câinele se întindea
nemișcat lângă bancă fără a scoate un sunet.
Arareori mai lătra amenințător când i se părea că
aude cine știe ce zgomote ciudate, dar se potolea
când gândea el că-și trezește stăpânul.
Apoi, când dădea toamna și venea bruma, se
muta în casă cu tot arsenalul. Spre înserat,
deschidea larg fereastra camerei și, cu coatele
rezemate de pervazul de tablă privea tăcerea din
fața ochilor. Erau momentele acelea când copacii se
îmbrăcau în uscăciune, lăsând să se dezvăluie valea
Bistriței până spre Siret în toată splendoarea ei.
Urmărea cum se aprindeau lumințele caselor, din ce
în ce mai multe de la un an la altul, și ofta. Copacii
cădeau, la fel de singuri, sub loviturile drujbelor
care eliberau terenul unor construcții noi, de beton.
Viața lui, echilibrată și calmă, a început să se
schimbe anul trecut când, în prima zi a lui
octombrie, când stătea rezemat pe pervazul ferestrei
dinspre răsărit ascultând un greiere rătăcit sub
mașina parcată în apropiere. Își privea degetele
mâinii drepte precum un copil. Observă pielea aspră
și ușor lăsată, după care făcu ochii mari ca și cum ar
fi avut o revelație. Îl străfulgeră gândul că este

bătrăn. Apoi, firul acelor frământări lăuntrice fu
tăiat de un geamăt scurt. Întâi tresări, gândindu-se
că ar putea fi cineva în preajmă. „Doar n-oi fi eu?”
se miră în sinea lui. Era un oftat adânc ca de om.
După câteva clipe își dădu seama că era câinele care
ațipise sub geam. Se ridică pe vârfuri și-l observă
cum stă cu botul pe labe, cu ochii aceia negri și mari
ațintiți spre gard. „Hei! Băiete! Uită-te sus, ce
frumos este!”, îi strigă el. Apoi, în seara următoare,
când veni de la muncă, îl văzu pe tovarășul său cum
întârzie la întâmpiare și vine dinspre grădină.
Pentru prima oară, nu-l mai aștepta la poartă. Vru
să-l certe. Ba chiar ridică degetul spre al mustra.
Însă era la fel de vesel, ba, chiar mai vesel decât de
obicei. Lătra de câteva ori și nu mai așteptă
atingerea pe creștet, nici mâncarea în caserola
ceramică pe care o observă mutată undeva la colțul
gardului. Preferă să îi zâmbească. Inițial se tot gândi
dacă nu cumva i-a dus el mâncarea aiurea, fără săși dea seama. De aceea o așeză la locul ei, lângă ușă.
În ziua următoare a înțeles că ceva era în neregulă.
La birou, colegii își dădeau coate, văzându-l
îngândurat. Unii șoșoteau că ar fi fost îndrăgostit. El
însă se gândea la ce s-a întâmplat. Veni seara acasă
și-și mângâie partenerul pe cap, care părea că-i
înțelegea trăirea. Îi dădu de mâncare și-l auzi
oftând. „Ce e băiete? Ce s-a întâmplat?”, spuse el.
Câinele ridică ochii aceia mari și blânzi spre el,
după care întoarse capul ca o invitație „hai după
mine!”. Atunci, omul nostru nu pricepu reacția
animalului. Aveau să mai treacă alte seri când în
care își simți prietenul deopotrivă mai fericit și mai
agitat. Și nici atunci nu ar fi înțeles schimbarea,
dacă nu ar fi auzit schelelăituri de dincolo de gard.
Se apropie discret de grădină și se apropie. Una din
scânduri era ușor mișcată într-o parte, pe sub
bordura betonată a gardului se vedea săpată o
groapă. Prin spațiul acela văzu un botic mic și
negru, luminat de două scântei cafenii. Se apropiară
amândoi! Tovarășul lui lătra bucuros. Era un ghem
de carne care se străduia să-și facă simțită prezența.
„Heii!”, strigă el. Micuțul de dincolo începu să latre
subțire și zgomotos. Cel mare de dincoace de gard
dădea din coadă și lătra și el. Omul nostru se ridică
în picioare, se dădu doi pași înapoi și-i urmări pe
amândoi. Se jucau printre scânduri. Erau doi
prieteni fericiți, iar el era singur.
P R O Z Ă
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L I T E R A R Ã

ION PILLAT – 130 DE ANI

„PASTELUL SUFLETESC”
ŞI SPIRITUALIZAREA ACTULUI POETIC
Cristian LIVESCU

CRITICA POEZIEI

„Prevelişte totală, pe amintiri te razimi,/ Teai copt încet în suflet ca miezul unei azimi”
Cel mai important reformator al poeticii
tradiţionaliste, Ion Pillat (31 martie 1891 – 17
aprilie 1945), a fost excepţia, ciudăţenia greu de
explicat, al unei familii dominate de patima
politicii. S-a născut la București în casa
părinților, din Calea Dorobanți, nr. 6, primul din
cei trei copii ai lui Ion N. Pillat, rentier, dintr-o
veche familie răzeşească, cu mai multe
generaţii de boiernaşi de ţară, având obârşia la
Drăceni, aşezare pe malul Prutului, în judeţul
Fălciu; şi ai Mariei Pillat, a doua fiică, în
ordinea vârstei, şi al şaselea copil al lui Ion C.
Brătianu (1821-1891), fost prim ministru liberal
al României, între 1876-1888, iniţiatorul unei
faimoase genealogii de oameni politici.
„Ascendenţii mei din partea tatălui erau moldoveni,
Pilăteştii, au o origină botoşăneană. La Botoşani avea
casă bunicul meu Nicu Pilat, frate cu generalul Pilat,
care a jucat un rol în detronarea lui Cuza... Vodă
Cantemir de altminteri, printre familiile de boieri
moldoveni, şi nu greci, citate în Descrierea Moldovei,
numără şi pe Pilăteşti... Bunică-mea, Agripina Pilat,
născută Cantemir, se înrudea cu familii din
Basarabia... Bunicul meu din partea mamei era Ion
Brătianu. Bunica mea Caliopy (de unde diminutivul ce
i-a rămas, de Pia) era născută Pleşoianu, din Râmnicul
Vâlcea. Din partea mamei sunt argeşean şi oltean de-o
seamă... Eu unul m-am considerat şi mă consider
moldovean, mai ales ca temperament poetic şi ca
tendinţă generală a firii mele adânci” (v, Mărturisiri,
„Revista Fundaţiilor Regale”, an IX, febr. 1942).
Pe viitorul poet, venit pe lume cu o lună şi
jumătate înainte de moartea bunicului, l-au marcat
puternic primii ani ai copilăriei petrecuţi la moșia şi
conacul acestuia, de la Florica, Argeş, unde a învățat în
particular întreaga școală primară. Urmând cursurile
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gimnaziale la Piteşti, în 1905, termină clasa a VIII-a la
Liceul „Sf. Sava” din București, după care mama sa la luat cu ea la Paris, împreună cu fratele Nicolae și
sora sa Pia, pentru a continua studiile la liceul „Henri
IV”, luându-și bacalaureatul în 1909. În toamnă, făcea
o călătorie cu familia, pe mare, la Stambul, făcând
cunoştinţă cu „coloritul” oriental. Scrie primele
versuri în 1906, cu ocazia unei excursii la Chartres,
care i-a inspirat poezia În catedrală, unde apare tema
incintei sacre, transpusă în cadenţa metrică a
meditaţiilor lui Grigore Alexandrescu: „O lumină
aurie face flori tremurătoare/ Şi le-aruncă şi le prinde
în mănunchiuri trecătoare/ De-arcuite ziduri negre; în
altare curge sânge/ Când în ploaie purpurie de vitralii
se răsfrânge.// Şi pierdută-n adâncime omenirea se
alină;/ Frânte glasuri se ridică; frânte inimi se înclină/
Printre sfinţii reci de piatră; iar în umbră îmbrăcat,/ Sta
norodul ce se-nchină ne-ncetat, îngenunchiat.// Dar de
dincolo de moarte, cu surâs neomenesc/ În icoanelenvechite sfinţii morţi parcă zâmbesc./ Ce le pasă lor de
chinul dat mulţimii fără nume/ Ce se-mpinge şi se
roagă şi se stinge iar în lume.// Ce le pasă de potopul
de dureri! Curg, nu-i urnesc/ Veacuri multe ca nisipul
şi popoare – ei trăiesc,/ Căci de piatră le sunt ochii şi
au suflet de granit:/ Obosiţi de veşnicie, pentru veci au
adormit” (Notre Dame de Chartres). Enunţul „sta
norodul ce se-nchină” duce stihul, undeva, acasă, la
Cozia sau la Dealu. Student la Sorbona, şi-a luat
licenţa în Litere, 1913, şi în Drept, 1914, citind mult,
punându-se la curent cu mişcarea modernistă. De-a
lungul vieţii, nu s-a interesat de viaţa politică şi nu a
deţinut funcţii, ocupându-se statornic de literatură.
În vara anului 1911, îi face o vizită lui Titu
Maiorescu, de a cărui recomandare avea să
beneficieze la debutul în revista „Convorbiri literare”,
aflată sub direcţia lui Simion Mehedinţi, în nr. 1/ ian.,
nr. 2/ febr. şi nr. 3/ martie 1912, cu poemele Pictor
ignotus. El însuşi, Cântec nocturn, Rugă budistă şi
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Anotimpurile, selectate de însuşi mentorul Junimii.
Este un moment care a lăsat o impresie puternică,
deschizându-i, sub auspicii elevate, cariera de poet şi
recunoaşterea în lumea literară. „Îmi vorbea de
clasicism, îmi indica pericolul lui Baudelaire, pe care,
de altfel, îmi pare că nu l-a înţeles niciodată... Îmi
arăta drepturile imprescriptibile ale formei, indicândumi greşelile de ritm şi rimă... Ştiu că această
convorbire cu Maiorescu mi-a folosit foarte mult şi ma făcut să dau o deosebită atenţie formei...” (v,
Mărturisiri). În vacanţa din 1912, prin Horia Furtună,
face cunoştinţă cu Alexandru Macedonski şi participă
la câteva întruniri ale cenaclului „Literatorul”. În
acelaşi an, debutează cu volumul de poeme Visări
păgâne. „Poezia lui Macedonski mi-a influenţat
primele volume, dar mult mai puţin decât se crede.”
(ibid.) De acum înainte, „misteriosul Interior” al
imaginarului pillatian va evoca modernitatea cu ecoul
şi nostalgia tradiţiei, după cum va înainta în moşia
tradiţiei însoţit de reuşitele modernităţii, asociind
specificul românesc cu noutatea expresivă europeană.
Arborând stilul clasic, al ordinii formale, el vrea să
inoveze, să inspire altfel simţirea moştenită.
„Şi ca o lipsă mare m-atinse nemurirea/ Acelui cen luceafăr îşi îngheţă privirea”
În testamentul literar, redactat la Bucureşti, la 2
sept. 1942, Ion Pillat şi-a întocmit proiectul Operelor
complete (în 8 volume), lămurind astfel Diagrama
poetică şi, implicit, periodizarea creaţiei lirice, în
patru cicluri distincte: Vol. I – 1. Parnasian Simbolist
– Visări păgâne (1912); Eternităţi de-o clipă (1914);
Amăgiri (1916); Grădina între ziduri (1919). Vol. II –
2. Tradiţionalist – Pe Argeş în sus (1922); Satul meu
(1925); Biserica de altă dată (1926); Limpezimi
(1928). Vol. III: 3. Neo-clasic autohton – Caetul verde
(1932); Scutul Minervei (1933); Ţărm pierdut (1937);
4. Poezie pură – Poeme într-un vers (1936). Poemele
în proză (13 texte), inclusiv Povestea celui din urmă
sfânt, apărută la Paris, în 1912 (30 p., în 20 exemplare,
pe hârtie japoneză), urmau să fie plasate în addenda la
primul volum. Perioada Parnasian Simbolistă aparţine
„poeziei noi”, aflată în expansiune în spaţiul european,
la începutul secolului XX, şi care l-a fascinat arzător
pe poetul nostru, spirit sensibil şi cultivat, atras de
lumea artelor. Şocul războiului, izbânda României
întregite şi voga spiritualistă, din ce în ce mai activă în
spaţiul cultural autohton, produc o mutaţie profundă în
eul liric pillatian, poezia sa modificându-se radical,
dar păstrând un aer de modernitate şi deschidere spre
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armoniile novatoare. Ca să ajungi la poezia pură, de
tezaur – sugerează Ion Pillat în diagrama sa – trebuie
să-ţi apropii, să descoperi mai întâi stările de
„incantaţie formală” la şcoala parnasian-simbolistă,
mai apoi să cultivi „pastelul sufletesc”, de nuanţă
htonistă, sedimentat în adânc de fiinţă.
Parcurgând eseurile, aflăm că în accepţia lui Pillat,
poeticul este de esenţă spirituală: deformând virtuţile
trecătoare ale realului, poezia nouă ajunge treptat „la
trăsăturile eterne, cele din partea cealaltă a sufletului”.
De asemenea, „poezia pură – şi această sforţare îi face
cu hotărâre mărimea – caută să prindă conceptul curat
al ideii, al sentimentului, al senzaţiei, prin şi peste
materie şi spaţiu, în suflet şi în durata bergsoniană.”
Iată expuse la începutul eseului Valéry, Rilke şi poezia
pură (1932) principalele concepte ale acestei estetici
aplicate în poezie, care tinde să se cuprindă în sistem.
De altfel, Pillat este un pasionat traducător şi
colecţionar de poeme şi manifeste reprezentative
pentru literatura apuseană, filtrând prin propria
sensibilitate aceste mesaje ale modernităţii,
transformate în argumente ale unei construcţii, cu
moderaţia temperamentului clasicist, care nu numai că
admite, dar şi luptă pentru perfecţionarea continuă a
expresiei şi a „formelor sensibile”. Zona de iradiere
poetică s-ar afla „de partea cealaltă a sufletului”, acolo
unde sufletul devine sinonim cu durata bergsoniană şi
unde îşi află sediul „conceptul curat al ideii, al
sentimentului, al senzaţiei”, cu nostalgia acelei
ambianţe atemporale a „timpului muzical”, spaţiu prin
excelenţă poetic. Cum ne putem revela sufletul? Întrun poem în proză, poetul vorbeşte despre
experimentul cu „magia cerurilor răsturnate”, atunci
când te apleci peste luciul de oglindă al unei ape: „Cu
răsăritul stelelor, în amurg, pe marginea unei bălţi, miam aplecat sufletul pe magia cerurilor răsturnate.// Se
lăsase o tăcere siderală; suspendat o clipă între două
infinituri, ochiul meu de om privi drept în ochiul lui
Dumnezeu.// Şi divinitatea, mişcată de bătăile inimei
mele ca oglinda apelor de o piatră îndrăzneaţă, lărgi
din constelaţii în constelaţii în infinit, sufletul
necunoscut mie pe care îl târam de atâta vreme prin
noroaiele unui oraş trist şi murdar” (Sufletul).
De aici definiţia pastelului sufletesc, specie
inventată şi preferată de Pillat, prin care poate fi
cucerită lăuntricitatatea profundă. „Muzicalitatea
înseamnă, de fapt, transpunerea în valori sufleteşti a
lumii exterioare. Un pastel devine o partitură”. În
interiorul acestei privelişti sufleteşti, „timpul muzical”
apare ca o sublimare a timpului real, lesne convertibil
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în poezie. Pastelurile de acest fel sunt decupaje ale
„timpului muzical” şi ale primordialităţii interioare.
Poezia pură, adică poeticul perfect conservat, pus la
adăpost de impurităţi („impur e tot ceea ce s-ar putea
exprima şi cu ajutorul prozei”), tinde să se identifice cu
timpul muzical, care esenţializează memoria. „Toată
arta poetului va fi deci de a îngrămădi, de a strânge în
adâncurile conştiinţei, printr-o lentă tezaurizare
sufletească, tăinuita comoară, şi în ziua recoltei, printro muncă în care nimic nu e lăsat întâmplării, de a o
valorifica aproape matematic”.
Recapitulând, vom spune că fondul liric –
aparţinând poeziei noi – s-ar afla într-o extremitate
îndepărtată a sufletului, zonă cufundată în timpul
afectiv, real/ ireal sau muzical, acolo unde ideile,
sentimentele şi senzaţiile sunt eliberate de opresiunea
temporalităţii. Misiunea poetului este de a nu lăsa să se
piardă „unda venită din adânc”, contând pe o spontană
operaţiune de natură spirituală, deoarece „poezia nouă
caută o eliberare din legile materiei în domeniul
spiritual: în spatele fenomenului trecător, ea caută
forma eternă – die Urform – forma pură”. Aşadar,
captarea erupţiei sufleteşti este o acţiune raţională.
Prin Valéry şi Rilke, Pillat studiază două moduri
evoluate de a angaja spiritualizarea irealului profund.
Fiecare, pe altă cale, ajunge „la limita ideală a unei
expresii totale, desăvârşite, a sufletului uman”.
Demonstraţia nu aparţine unui eseist de ocazie, ci unui
profesionist al ideilor literare, mânat de acute
experienţe vizionare şi de aspiraţia spre fundamentele
eterne. Astfel încât „forţa de spiritualizare” a unui poet
constă în modul în care acesta accesează formele în
sine – mijloc de a intra în contact cu eternul, cu ideea
poetică originară. Faţă de modelul pastelului în linia
Alecsandri – Eminescu – Coşbuc, Pillat
experimentează pastelul sufletesc, ca mod de a releva
meleagul originar al profunzimilor sufleteşti, ceea ce e
reprezintă o atitudine de cutezanţă în materie. Pentru
el, tradiţia vie nu înseamnă supuşenie docilă la datul
înaintaşilor, ci reper de referinţă şi îndrumător activ
pentru căutare şi noutate în fondul spiritual.
„Şi ca Florica toată în suflet să-ţi rămână,/ Mai
stai s-auzi trecutul cum cântă în fântână”
Argumentaţia este reluată şi limpezită aplicativ în
paginile Mărturisirilor din 1942, confesiune deosebit
de importantă pentru explorarea poeticităţii: „O poezie
e înainte de toate, judecând după mine, o experienţă
vitală (ein Erlebniss), dar o experienţă vitală de un fel
anumit, dezbărată de orice contingenţă logică, care îmi
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cutremură sufletul deodată, muzicalizând priveliştile şi
dând plasticiate sunetelor. E un fior brusc, urmat puţin
în urmă de o stare de detaşare de viaţă, de o distracţie
stranie, aceeaşi pe care o resimt în genere în vis. Dacă
încerc să scriu atunci, din cauza vibrării prea mari
sufleteşti şi a amplitudinii excesive pe care o dă
această vibrare materialului verbal întrebuinţat, poezia
nu reuşeşte să se sincronizeze decât cu propriul meu
suflet... Mai mult, dacă recitesc poezia scrisă atunci,
peste câteva zile, nici propria mea undă de cititor
normal n-o mai poate prinde, şi observ cu stupoare că
versurile, ritmul şi vorbele nu îmi mai produc aceeaşi
echivalenţă sentimentală, ci rămân alături de ea.
Poezia e ratată, nu prin lipsă de sinceritate a inspiraţiei,
sau prin execuţie tehnică greşită, ci prin lipsă de
transmisibilitate. Dacă, din contra, las emoţia mea
poetică să cadă, dacă o uit parcă pentru totdeauna, sau
mai bine zis dacă mi se pare că am uitat-o, căci ea
trăieşte viaţa ei adevărată tăinuit şi se coace ca un rod
deplin în subconştient, într-o bună zi – după
săptămâni, luni, ani de zile chiar – un eveniment
oarecare, pentru altul de nici o importanţă, deodată o
recheamă în sferele conştiinţei, ca să fie culeasă
valabil şi rodită...
E faza a doua a creaţiei. După faza întâi de
fecundare, numai plăcere şi înfiorări, e faza naşterii, a
acelei munci dureros de necesare. Poezia o simţi deacum nu din afară înăuntru năpădindu-te ca întâia oară,
ci făcându-şi drum spre expresia ei verbală, din
năuntru, din suflet, din subconştient, spre viaţă. Poezia
te depăşeşte şi tot efortul creatorului e s-o laşi liniştită
să se desăvârşească. Inspiraţia devine astfel o
necesitate organică a sufletului, supus unor anumite
condiţiuni de atmosferă creatoare... Poezia atunci o
scriu deodată, fără ca să mă opresc, chiar de aş trebui
să lucrez o noapte întreagă, căci ştiu că de aş întrerupeo, de aş ieşi, voit sau nu, din starea aceasta de
autosugestiune somnambulică, n-aş mai putea s-o
reiau decât pe planul logic şi aş trebui s-o compun, s-o
fac din bucăţi, în loc de a o naşte organic. Acum abia
vine a treia fază, tot atâtde necesară: munca de exactă
ajustare verbală a expresiei poetice, de subtilă muzică
interioară, de colorit, de simplificare sau de lărgire a
rezonanţei, de relief, într-un cuvânt de meşteşug literar.
(...) Dacă faza a doua a fost cea mai dureroasă, aceasta
e cea mai trudnică, cea mai istovitoare, căci acum tot
procesul scrisului e conştient şi gustul estetic şi logica
îşi recapătă toate drepturile. Sunt convins că cine
încearcă să nu fie sincer cu propria lui inspiraţie nu
poate fi poet. Aceasta nu înseamnă că sinceritatea e
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suficientă în arta poetică, doar că lipsa ei distruge
orice poezie”.
Avem aici descris tot procesul de relevare şi
spiritualizare a actului poetic, de la „fiorul brusc” sau
emoţia de o clipă, la emisie şi expresie, trecând prin
faza „tăinuirii” în subconştient. Aidoma poeţilor de
reper ai modernităţii, Ion Pillat se vrea şi el
descoperitor de continente lirice, realizator de
expediţii imaginare în anti-memoria realului, aflată în
voia „timpului muzical”, sublimări ale trăirilor trecute
şi viitoare, în acele „regiuni de seninătate plastică şi
muzicală totdeodată ale edenului regăsit pe acest
tărâm de redescoperire a patriei spirituale adevărate”.
(Spre un nou clasicism german: Stefan George şi
Hugo von Hofmannathal) Cum ajungi la ţărmul
acestei noi „patrii”? Pilda lui Rilke îi stăruie în atenţie:
în momentul în care „tiparul îngheţat al formei” îl
ameninţa cu sterilitatea – stare pe care şi Pillat o
resimţise şi el după primele volume –, Rilke
descoperea tradiţia, se integra tradiţiei. Urmează o
rezoluţie care pune poetul adevărat în stare de
necesară aderenţă la trecutul viu şi care explică
răsucirea modernismului pillatian spre obârşii:
„Mărimea unui poet se poate măsura în puterea lui de
a întineri şi de a duce mai departe, scoţând-o din
literatura moartă a cărţilor şi transplantând-o în
sufletul viu al vremii, tradiţia literară a naţiei sale”.
Iată deci că patria imaginară nu e ruptă de patria
natală; se înrudeşte intim cu peisajul originar, a cărui
amprentă devine hotărâtoare în definitivarea lumii
profunzimilor.
Ion Pillat aduce în atenţie cele patru concepte
cardinale ale modernităţii, de care trebuie să se ţină
seama atunci când se vorbeşte de autonomia
poeticului, ca suprarealitate de sine stătătoare, anume:
integrarea în tradiţia spirituală, materialitatea poeziei
(„fiinţa ei e numai timp solidificat, suflet
materializat”), conceptul copilului, ca povară a unei
frustrări majore („sete după ceva pierdut, după copilul
din noi”) şi dincolo-ul din vizionar (au-delà-ul poeticii
franceze), „ţara de peste veac a liricii pure”, tărâmul
de adevăr spre care năzuieşte orice poet adevărat, după
ce a încercat căi de comunicare cu eternul. „Precum
Valéry ajunsese de partea cealaltă a universului
intelectual, Rilke a atins partea cealaltă a universului
sensibil”. Atigerea acestui dincolo este hotărâtoare
pentru marea poezie, în opinia lui Pillat, bun
cunoscător al explorărilor europene în domeniu. Sunt
căutări prin care va înainta şi el, nu neapărat sub
puterea influenţelor. Până la volumul Pe Argeş în sus,
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1923, creaţia sa va încerca să desluşească „muzica
interioară” a poemului, a versului. Începând cu Visări
păgâne, 1912, până la Grădina între ziduri, 1919,
mărturiile unei virtualităţi profunde sunt puse pe
seama unui „trecut ce nu-i al nostru”, cum sună
explicaţia (eminesciană!) din lungul şi trepidantul
poem Centaurii, unde peisajul bucolic prevesteşte pe
cel de mai târziu, tradiţionalist: „Şi spre seară, când pe
pajişti e o pace de mormânt,/ Urmărind poteca strâmtă
ce se pierde prin livadă,/ Cerbi în cârd veniţi din codri
s-au oprit miraţi să vadă/ Sub salcâmul nins de floare
doi străini în ţara lor”.
„Gândind cu vorbe de-aur să cumpăr nemurirea”
Pillat va relata că poemul acesta, stufos în
simboluri, în pofida unui imagism rafinat, i-a fost
inspirat de poemul în proză Le Centaure de Maurice
de Guérin (pe care îl va traduce în româneşte), dar s-a
datorat şi obsesiei unui vis straniu, avut într-o noapte,
la Paris, în 1911: „...mă vedeam şi mă simţeam trăind
sub altă formă: jumătate zeu şi jumătate cadruped.
Goneam nebun printr-o pădure de copaci înalţi şi rari
– auriţi de toamnă – printre cari se zărea marea sudică
într-o lumină orbitoare. Goneam nebuneşte de-a
lungul ţărmului înalt, speriat de răsunetul fatidic al
copitelor mele, lovind în cadenţă surdă pământul uscat
şi căptuşit cu frunze moarte. Să tălmăcească alţii
«freudian» sau nu acest vis ciudat. Eu însă i-am trăit
adânc realitatea...” Nu vom „citi” psihanalitic acest
vis, ci vom reţine în scenariul său două momente care
se vor dovedi cu tâlc în devenirea poetului – nostalgia
după „o altă formă”, ducând la metafora „jumătate
zeu”; şi goana „nebună, în cadenţă surdă” pe malul
mării (elementul marin se impune în cea de a treia
perioadă a poeziei pillatiene). La Maurice de Guérin,
accentul cădea pe sentimentul pierderii condiţiei
nemuritoare a zeilor, centaurii păstrând încă amintirea
paradisului pierdut. La Pillat, este vorba de
discrepanţa între formă şi conţinut, adică unui înveliş
ce mai divulgă încă semne „zeieşti” nu-i corespunde o
cunoaştere pe măsură, capabilă să dezlege misterul
nemuririi. Drama creatorului dornic să comunice cu
eternul, dar care nu se poate sustrage din calea
efemerului, transpare din chiar fantasma dominantă:
„Sunt zeu şi sunt fiinţă deodată./ O! durere/ De-a şti
ce-i nemurirea de mă pătrunde moartea,/ De-a şti că
nu-i iubire când îmi trăiesc dorinţa”.
Poezia lui Pillat manifestă timpuriu cultul pentru
Strămoşul mitic, concept asumat frecvent de
mitologiile imaginare autohtoniste, mărturie în acest
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sens stând compunerile de început, grupate sub
genericul Casa amintirii. E aici nu numai o
comunicare afectivă cu atmosfera melancolică de la
Florica, cu figura eroică a bunicului, prezenţă activă la
tot pasul, ci mai ales recunoaşterea forţei memoriale a
timpului „de icoană”, care stă în loc, rezistent în
confruntarea cu zădărnicia. Iată una din poeziile de
început, dedicată meleagului infantilităţii, datată
Florica, 14-15 iunie 1910: „E casa amintirii o casă cu
pridvor,/ Cu bârne și chilimuri pe încăperi zidite,/ În
drumul către dânsa țin strajă dreapta plopii,/ Și în
pereți icoane de morți bătrâni veghează:/ Strămoși din
altă vreme de cari, uitând de jocuri,/ Copii, neapropiarăm privind cu ce sfială/ La fețele lor șterse de
sfinți în mânăstiri.// În casa amintirii nu-i astăzi și nui ieri,/ Căci orologiul vremii a încetat să bată,/ Și clipa
netrăită a înghețat pe el./ Dar prin iatac adesea teapucă și te fură/ Miresmele cosite cu florile de fân/
Păstrate sub răcoarea pânzetului de in.// Și, seara, pe
divane în liniștite-odăi/ Tot mai pogoară cântec și
zumzănit de strună/ Ca de pe alauta plăpândelor
visări,/ Când, în apus de soare și răsărit de lună,/
Simțim zădărnicia întâilor uitări” (Casa amintirii). E
vorba de incinta unei zidiri situate în afara timpului
(rămas în „clipa îngheţată”), loc unde „morţii bătrâni
veghează”, iar strămoşii comunică cu nepoţii. Cultul
strămoşilor presupune conservarea patrimoniului de
afecţiune şi veneraţie din partea succesorilor, menirea
acestora fiind de a reînnoi periodic legătura ritualică
cu înaintaşii. Între Strămoşul mitic şi Urmaş se aşterne
astfel un întreg protocol, întreţinut de puterea
himerologică, încărcând relaţia cu mister.
Strămoşul mitic şi-a cucerit exemplaritatea prin
cutezanţă sau pur şi simplu prin întemeierea clanului
sau a familiei. Acceptarea acestei idolatrii intră mai
adânc în vigoare, pe măsură ce Casa Strămoşului
devine sediu al recunoştinţei faţă de ordinea impusă de
el. Casa dobândeşte funcţie magică, prin aceea că
adăposteşte spirite benefice, perpetuând totodată
afecţiunea şi apartenenţa la o obârşie aleasă. Casa
strămoşească conservă un mod de viaţă pilduitor,
precum şi experienţa veche, intrată în tradiţie, prin
respectarea pioasă a regulilor agrariene după care s-au
condus înaintaşii: „E casa bătrânească sădită printre
nuci,/ Pe-un vârf de deal. – În toamnă, pe gardul de
uluci/ Atârnă-n grape grele, dulci, strugurii şi-n vii/ Îşi
împletesc albastrul cu frunze ruginii.../ Dar sita
înserarii suflată-n aur, visul/ Nedezlegat îl lasă”
(Templul meu). În poemul Bătrânii (1922), Casa
Strămoşului este cea care incită instinctul evocativ,
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convoacă în incintă alţi strămoşi, stihuitori şi făuritori
de privelişti, de la Dosoftei la N. Grigorescu: „Când
văd din deal, sub mine, albind pe sub trei plute/
Prietenoasa casă a zilelor trecute./ Privelişte totală, pe
amintiri te razimi –/ Te-ai copt încet în suflet ca miezul
unei azimi./ Şi iată că pe dealul copilăriei mele/
Trecutul ancorează cu-albastrele-i vintrele,/ Îmbracă
ce atinge cu stranii prelungiri.../ Şi nu ştiu, văd cu
ochii sau văd în amintiri”.
În volumul de viraj tematic Pe Argeş în sus,
Urmaşul se implică vădit în scenariul mitologic: el
reface trasee, obiceiuri şi gesturi ale Strămoşului, care
este nu numai invocat, ci şi imitat în comportament.
Sunt reproduse grijile zilnice ale unei gospodării
ţărăneşti, mereu tributară calendarului agrar: „Acolo
unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei/ Şi murmură pe
ape copilaria mea,/ Ca Negru Vodă, care descălecând
venea,/ Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei.//
Prin viile de aur ca banii dintr-o salbă/ Pe al colinei
mele împodobit pieptar,/ Închis-am fericirea în
strâmtul ei hotar/ De nuci bogaţi în umbră, umbrind o
casa albă.// Acolo,-n pacea nopţii, pe drumuri de
podgorii,/ Am mers tacut alături de carele cu boi,/
Când neaua lunii ninge pe sălcii în zăvoi,/ Când
şopoteşte valea de cântecele morii” (Ctitorii); sau:
„Voi înhăma măgarul, ca-n vremi, la cărioară/ El ce
priveşte toate cu ochi de înţelept –/ Şi voi urma poteca
de mult, suişul drept/ Prin via verde-n tactul copitei
ce-o măsoară” (Cireşul). Localizarea face parte din
jocul situărilor dincoace/ dincolo pe care îl execută
experimentul numit pastelul sufletesc, miza fiind forţa
de spiritualizare: „Tu, care treci cu carul sub dealul
din podgorii/ Ducând la câmp şindrila sau sus la munte
grâu,/ Te-abate-n lunca veche şi mână pân’ la râu./
Amurgu-n văi se lasă cu cârduri de prigorii...//
Opreşte-mă la Argeş, pe plaja care-o ştiu,/ Să-i ţin în
mâini nisipul, în cupe efemere,/ Şi să visez – cum fuge
prin degete şi piere –/ Trecutul, şi talanga, şi soarele
târziu” (În luncă).
„Toată poezia mea poate fi redusă, în ultimă
analiză, la viziunea pământului, care rămâne aceeaşi,
la presimţirea timpului care fuge mereu”. La Ion Pillat,
spaţiul poetic se edifică pe seama „întoarcerii”, a
regresiunii într-un timp suspendat, de sanctuar,
convertit aevea la timpul memoriei ancestrale, lume
veche ce mai dăinuie încă în lucruri, în privelişti, în
vestigii, de integrat unei mitologii care să înfrângă
temporalitatea. Experimentul său, reluat cu fiecare
poem, pune însă la încercare puterea de transă a
oniricului.
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DIN NOU ROMANUL ISTORIC
Constantin DRAM
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îmbucurător, se poate vorbi de o re-venire a
specie, cu elemente ce țin de noutate, de replică
post-postmodernă, de separare vizibilă (sau nu
chiar) de posibilele apropieri ce cel care a
dominat, absolutist, adică opera lui Sadoveanu.
Se poate încropi o listă ad-hoc, fără pretenții de
istoriografie literară, doar de necesară trimitere
spre fenomen: Simona Antonescu, Eugen
Ovidiu Chirovici, Adrian Voicu, Igor Bergler,
Ioan Mihai Cochinescu, Bogdan Hrib și
Răzvan Dolea, Ion Muscalu, Adrian Onciu și
alții. Evocări, re-mitizări, romanțări, reintegrări postmoderne, mystery și thriller etc.
În această listă îi putem găsi loc și suceveanului
Andrei Breabăn.
Din primele rînduri paratextuale ce deschid
„dedicația”, autorul își fixează acea
corespondență despre care vorbeam mai sus, creată
între timpul istoric evocat și prezentul apropiat
momentului scriitoricesc contemporan: „În afară de
conținutul său istoric, romanul Domnii paralele se
dorește a fi și o parodie a vremurilor pe care le trăim
cînd, la fel ca în timpul lui Alexăndrel Vodă și Petru
Aron, nimeni nu știe cine îi conduce, în țară domnind
haosul și legea bunului plac, stare de lucruri de care
mulți profit fără să fie trași la răspundere.” Cu toate
acestea, dincolo de paralelismul, mai degrabă de
sorginte post-romantică, prin care poți apropia unele
stări de lucruri, discursul romanesc se plasează într-o
descendență asumată a celor care ilustrat, cu decenii
în urmă, romanul de evocare istorică. Avem de a face
cu un autor care a încercat nu doar să cunoască și să
prelucreze informația de natură istorică; el are în plus
dorința de a completa cu elemente ce țin de invocata,
altădată, „culoare locală”. De aceea, Andrei Breabăn
a căutat să își familiarizeze cititorii cu termeni de
epocă, integrabili, de altfel, într-un adevărat glosar,
scopul fiind acela de a crește gradul de verosimilitate
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A fost o vreme cînd această varietate a romanului
a făcut, la propriu, istorie. Se întîmpla pe la început
de secol XIX („lungul secol”), creator al specie fiind
recunoscut, în unanimitate, ca fiind sir Walter Scott.
Dincolo de elementele ce țineau strict de estetica
romantică, forma gîndită de scriitorul englez
însemna, de fapt, o modalitate de extindere a
obișnuitelor arealuri ale speciei. Romanul istoric
devenea acum o forță epică, deoarece se baza pe forță
narativă, pe construcție ce evidenția capacitatea de a
corela stricta imaginație beletristică cu elementele ce
țineau de documentarea totală sau parțială. Evocarea,
expunerea, imaginarea și romanțarea pe fundal istoric
se dovedeau a fi un bun prilej de a vedea oameni
simpli, personalități, conducători, evenimente dintr-o
formă puternic filtrate de ceea ce îți dădea, de fapt,
contemporaneitatea. Erau evocate fapte, consecințe
ale acestora, figuri imaginare și figuri ale unei
realității imaginate dar, ceea ce făcea diferența, era
acea perspectivă din off, care îi aparținea prezentului
scriitoricesc.
Am făcut acest necesar preambul pentru a ne
putea apropia de cele două volume ale romanului
Domnii paralele (Andrei Breabăn, Editura SemnE,
2021, cu o prefață de Cezar Dobre). E un autor care
se înscrie prin ceea ce scrie într-o listă nu foarte lungă
a autorilor români de azi ce ilustrează acest gen al
romanului istoric. Dacă în alte literaturi istoria a fost
recuperată, adnotată, parodiată mai cu seamă prin
polimorfismul generos al postmodernismului, în
literatura română lucrurile au stat un pic altfel.
Dominată copios, timp de decenii, de producția
copleșitoare sadoveniană, deturnată apoi de ceea ce a
însemnat literatura obsedantului deceniu, literatura
de inspirație totală sau parțial istorică părea să se
piardă de tot, sub rigorile unor forme de realism sau
sub voalurile prozei simbolice, poetice etc. De douătrei decenii încoace, ca fenomen interesant și
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istorică. Sunt cuvinte ce trimit la nume de demnități
boierești, de îndeletniciri, de stare socială, de viața
ostășească, de cele mai multe ori rezultatele fiind
convingătoare în acest sens.
Privind strict evenimențial, romanul Domnii
paralele are un conținut despre care nu sunt multe
cunoștințe la nivelul publicului larg, credem. Suntem
în secolul XV, după domnia lui Alexandru cel Bun,
cel care a dominat, prin longevitate și prin fapte
remarcabile, prima parte a acelui secol, cînd istoria
Moldovei, pînă la glorioasa perioadă ștefaniană, a
fost zbuciumată și plină întîmplări mai degrabă
tragice. E motivul pentru care narațiunea se oprește la
acești ani; începutul romanului privind domnia lui
Bogdan al II-lea, cel care este înlăturat de la tron prin
evenimentul tragic de la Reuseni. E un eveniment
care, judicios observă autorul, avea să îi deschidă,
peste ani, drum spre domnie lui Ștefan cel Mare. Pînă
atunci, țara Moldovei trăiește într-o instabilitate
cronică, mai cu seamă că în țară se aflau, practic, doi
domni, Alexăndrel Vodă, fiul lui Ilie, și Petru Aron,
mult mai cunoscut, de altfel, ca asasin al tatălui
viitorului mare voievod moldav. Ceea ce remarcă,
iarăși cu clarviziune, romanul sprijinit de informația
istoricului, este faptul că suntem în ani de maximă
importanță (căderea Bizanțului, tratativele religioase
de la Florența pentru unirea religioasă a Răsăritului
creștin cu Occidentul); analizând, cu mijloacele
specifice narațiunii istorice, el nu poate trece sub
tăcere situația reală a domnitorului Aron Vodă: „cu
bune, cu rele”, se arată, era, totuși, din marea familie
mușatină. Cele două volume ale romanului se
încheie, simbolic, în stilul sadovenian din Frații
Jderi, cu prezentarea unei bătălii, aici bătălia de la
Mohile/ Movile/ Moghirlău/ Movilău (o localitate
dispărută astăzi, aflată tot lîngă Vaslui, unde în
ianuarie 1475 se va desfășura marea luptă de la Podul
Înalt) , bătălie care a avut loc în 25 martie 1455.
Pînă la finalul romanului însă, evocarea istorică
își urmează cursul. Titlurile de capitol, realizate în
modul clasic ce permite rezumarea conținutului și
poate constituie un mod specific de incitare la
lectură, sunt sugestive: Prieteni vechi și noi, Un
asasinat care a schimbat istoria, Căderea
Constantinopolului, Încoronarea lui Alexăndrel
Vodă, Hirotonisirea lui Kir Theoctist, Complot
împotriva voievodului, Intrigi la Cetatea de scaun a
Moldovei. Se configurează astfel un imaginar
medieval moldovenesc, cu elemente ce amintesc și
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de alte zone culturale (astfel, un personaj este...
Cavalerul Negru, în jurul căruia se țese o întreagă
suită de aventuri de gen, cu suspans, cu toată recuzita
ce presupune mister, urmăriri, descripții pe măsură).
Aici descoperim un autor ce excelează, cu rezultate
temeinice, de altfel, ce sporesc plăcerea textului:
„Muzica răsuna încă în palatul unde răsuna
petrecerea, că se auzea în toată Curtea Domnească,
ba chiar și în tîrgul Sucevei, ca să știe toată lumea că
este aniversarea Voievodului Moldovei. Cîntau pe
rînd trupe de țigani care au învățat datinile și
cîntecele moldovenilor, fiecare avînd cîte doi trei
soliști, care intonau cu vocea ce acompaniau
muzicanții cu instrumentele lor de pe atunci. Unii
aveau în formație cimpoieși și toboșari, care cîntau
mai ales hore, alții mîngîiau strunele cobzei, în vreme
ce cîte o țigăncușă frumoasă intona de zor o doină
care scotea lacrimi, dar și arginți mulți de la boierii
care prezenți la petrecere. Ici, colo, răsuna prelung
cîte un bucium care chema că cheamă eroii din
legendă, iar un solist intona balada și îi invoca pe acei
eroi. Sunetele buciumului scoteau fiori magici care le
intrau oaspeților pînă în cele mai ascunse cămăruțe
ale inimii, iar cuvintele rostite de solist scriau cu
litere de foc povestea eroului pe cartea nevăzută a
sufletului, unde se păstra pînă ce acesta părăsea
trupul și pleca să îl caute pe acel erou în lumea
nevăzută de dincolo.”
Este clar că Andrei Breabăn nu se înscrie prin
scriitura adoptată într-o paradigmă postmodernă.
Strategiile sale narative (cu elemente bine asimilate și
re-create în contextul propriului demers beletristic
din romanele lui Scott, Balzac, Stendhal, Sadoveanu,
Vintilă Corbul, Eugen Burada) se bazează pe
acumulări vizuale și auditive bine evidențiate în
descrieri pe măsură, pe puterea de a introduce
dialogul frecvent (uneori chiar excesiv), pe plăcerea
de a portretiza și de a re-crea personaje istorice sau de
a crea, cu puterile ficțiunii, de a face conexiuni,
paralelisme ce se depărtează deseori de canonul strict
beletristic.
Rezultă un text viu, avîntat ca expunere deseori,
cu acea savoare ce poate fi apreciată de cititorii
acestui gen și care te apropie de istorie, altfel. Un
roman care completează informația strict istorică prin
intervenția ficțiunii literare, singura care poate crea
lumi alternative.
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CE-AR MAI FI DE SPUS?
Livia IACOB
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devenea obligatoriu și alte acte ce vizau în
primul rând propășirea culturii românești,
stoparea corupției și pedepsirea politicienilor
care aduc atingere ființei naționale (între care
primii vizați fuseseră liberalii roșii),
secularizarea averilor mănăstirești, exercitarea
unor acte de diplomație externă în profitul
statului român, și nu al puterilor străine3 etc. Îi
consacră lui Cuza trei articole, publicate în
Curierul de Iași (18 martie 1877), Timpul (27
februarie 1882) și, din nou, în Timpul (18 martie
1881).
Interesul manifestat de Mihai Eminescu
pentru acest subiect, unul la fel de fierbinte
astăzi precum a fost în epocă, ne arată că, în
descendența concepției organiciste asupra
statului în care poetul credea, ideea
domnitorului pământean unic – care să simbolizeze și,
în egală măsură, să apere cu orice preț ființa națională
– era la mare cinste atât pentru intelectualii școliți în
Vestul Europei, cât și pentru oamenii de rând, rămași
să ducă greul în cele două provincii românești care își
vor armoniza evoluția sub conducerea lui Alexandru
Ioan Cuza. Subiectul pare a fi fost suficient dezbătut,
de mai bine de un secol și jumătate încoace. După ce
a căzut pradă diferitelor maniere speculative de
răsturnare a adevărului – pe cât de simplu, pe atât de
dureros pentru cei care au provocat o nedorită
metamorfoză politică și, implicit, au înfrânat multe
din căile spre progres deschise de conștiința
luminoasă a domnitorului –, după ce multe din laturile
sale întunecate au fost deja epuizate prin interpretările
unor reputați istorici4, „evenimentul” politic ce
încheie rușinos, printr-o josnică trădare, o domnie
întemeietoare ne pune astăzi în fața unei întrebări pe
cât de simple, pe atât de adânci: ce-ar mai fi de spus?
Ce am mai putea adăuga acum, după ce totul pare a fi
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După cele mai recente mențiuni din presa literaristorică românească1, în Trădarea lui Vodă Cuza, o
pată pentru vecii vecilor pe steagul țării, Mihai
Eminescu notează acid că: „Vor trece veacuri și nu va
exista român căruia să nu-i crape obrazul de rușine de
câte ori va răsfoi istoria neamului său la pagina lui 11
fevruarie și stigmatizarea acelei negre felonii va răsări
pururea în memoria generațiilor, precum în orice an
răsare iarba lângă mormântul vândutului Domn. C-un
cuvânt crima de la 2 mai a fost un act de curaj, cea de
la 11 fevruarie un act de lașitate și istoria scuză
cinismul, scuză crimele cari au sinceritatea de-a fi cum
sunt, scuză oamenii cari au curajul caracterului și
înclinărilor lor, căci ei sunt din lemnul din care se
cioplesc oamenii mari, dar ceea ce istoria niciunui
popor din lume n-a scuzat vreodată e lașitatea”2. Cu
verva-i de polemist bine cunoscută, într-un stil emfatic
ce practic nu acordă niciun fel de drept la replică, lucid
și impunător, Eminescu este cel dintâi gazetar al epocii
care se bucură de ascultarea și de elogiul unui public
larg atunci când ia în calcul o anchetă proprie cu
privire la subiectul extrem de sensibil, atât pe plan
intern, cât și internațional, al detronării lui Alexandru
Ioan Cuza. Problema îl preocupase încă din 1869, când
se pare că l-ar fi cunoscut pe domnitor la DoblingViena, când se afla, în perioada studiilor universitare,
în Austria. Tot atunci, grație relației de amiciție cu
Theodor Rosetti, cumnatul lui Cuza, primise
informații prețioase privitoare la intențiile politice și
economice ale lui Cuza. Dintre subiectele de interes
național, Eminescu ia în calcul și analizează imparțial
suveranitatea absolută în relațiile interne, dreptul
dinastic ereditar, numeroasele reforme din armată,
justiție, administrație, economie, sănătate, învățământ,
finanțe, presă, ce culminează cu împroprietărirea celor
peste patruzeci de mii de țărani, alcătuirea Constituției,
legea instrucțiunii publice prin care învățământul
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fost spus, interpretat și clasificat o dată pentru
totdeauna în măruntaiele istoriei recente? Cu ce ar mai
putea contribui presa actuală întru decriptarea corectă
a abdicării forțate a unui principe luminat dintr-o
Europă de Est, aflată mereu la intersecția țelurilor
expansioniste ale unor mari puteri care nu au părut
vreodată să renunțe la propriile intenții?
În spiritul prezervării exactității faptelor istorice,
Editura Cartea Românească Educațional așază, în
Adevăruri dureroase, o sumă de întrebări, viziuni,
îndoieli și puncte de vedere specifice epocii la care se
face referire într-o ordine a discursului care să
demonstreze, cronologic, cum a evoluat percepția
asupra celor întâmplate în posteritatea imediată a
domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Considerăm că
acest demers, unul reparator, este cu atât mai necesar
pentru societatea românească de astăzi. Aceasta și
pentru că degringolada morală și corupția înstăpânită
par a fi înlocuit, cel puțin la nivelul promovării în
mass-media – oglindă oarecum fidelă a societății și a
mentalului colectiv –, o axiologie veritabilă, acea
axiologie în care întemeietorii României moderne,
prin priceperea și cultul față de meritele într-adevăr
dezirabile de care au dat dovadă, credeau nedezmințit.
Alexandru Ioan Cuza. Adevăruri dureroase pune
în oglindă două realități ce par a fi discontinue:
realitatea politică – vizibilă în celebrele discursuri
care au fost rostite în preajma înfăptuirii Unirii de
către Mihail Kogălniceanu, în perioada imediat
următoare acesteia de însuși Alexandru Ioan Cuza și
în urma detronării domnitorului (aici, de către Barbu
Ștefănescu Delavrancea) – și realitatea sufletească,
intimistă a singurei martore (și mărturisitoare) la
faptele din noaptea de 10/11 februarie 1866, a cărei
viziune asupra întâmplărilor nu poate fi pusă la
îndoială. A celei care i-a rămas alături domnitorului și
i-a purtat, dincolo de dragoste, o devoțiune aproape de
idolatrie, a doamnei Elena Cuza. Propunem, în acest
sens, un document inedit, o „convorbire” (cum
modest o denumește autorul ei, distinsul Vespasian
Pella) cu Elena Cuza, reprezentând o reeditare a
ediției princeps (și singura, după știința noastră)
apărute în anul 1909 la Editura Soc. Anonime pe
acțiuni „Adeverul” din București. Întreținând această
conversație cu Elena Cuza – retrasă la Piatra-Neamț și
pregătindu-se, cu modestie și aceeași credință în
valorile care au condus-o întreaga viață, să înțeleagă
însăși măreția decăderii căreia întreaga ei familie i-a
căzut pradă –, Vespasian Pella 5, ministru
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plenipotențiar și, ulterior, președintele Asociației
Internaționale de Drept Penal, redă istoriei un
document interior. O inscripție sufletească în fond la
fel de autentică și zdrobitoare prin trăinicia
argumentației proprii și prin puterea retrăirii, în
prezentul dialogului, a unui trecut cu mâhnire reînviat.
Pentru început, convorbirea evocă, tot prin printrun iscusit joc de infidele oglinzi temporale, momentul
de glorie al întronării lui Cuza. Sunt rememorate
clipele fericite, din care se desprinde imaginea unui
bărbat de stat încă modest, nu întru totul speriat de
importanța misiunii sale, dar dorindu-și să o ducă la
bun sfârșit cu stăpânire de sine și inteligență. Lor li se
alătură apoi, antitetic și cu atât mai emoționant, goana
înspăimântată a Elenei Cuza prin camerele palatului
în noaptea obscură și întunecată a detronării soțului
său, când aceasta îl caută cu înfrigurare și este prima
care ia la cunoștință faptul că armata îl va susține pe
domnitor în situația în care el va dori să-și recapete
tronul, află cine se face vinovat de trădare și îl
numește explicit (Milică, alias Dimitrie A. Sturdza) și,
în fine, realizează cât de firești sunt meritele lui
Alexandru Ioan Cuza care, după cum se va vedea și în
paginile de față, nu este dispus (nici chemat în fața
Marilor Puteri, ulterior, nu o va face) să-și sacrifice
poporul și să provoace vărsare de sânge pentru a
reveni la putere.
Deși prima parte a întâlnirii de la Piatra-Neamț,
din casa soților Bacalu unde Doamna Elena Cuza
locuia, prin mărinimia acestora (cum demonstrează
autorul care a făcut posibilă această confesiune) pare
una solară, urmând toate regulile unei descrieri de tip
realist a unui orășel de provincie cochet și primitor,
există mereu elemente voit nedeslușite, scrise, parcă,
sub impulsul sentimentului că există un mister și că
misterul acesta nu este din cele mai plăcute. Lucru
lămurit de îndată, în partea a doua a confesiunii la care
asistăm: cu infinită emoție și de-abia stăpânindu-și
lacrimile, Elena Cuza dezvăluie ce s-a întâmplat în
noaptea neagră, în noaptea nefastă care a schimbat
pentru totdeauna destinul familiei ei și al statului
român. Alexandru Ioan Cuza a fost forţat să abdice şi
să părăsească imediat ţara, de către membrii „Coaliţiei
potrivnice” (creată la sfârşitul anului 1862 special
pentru răsturnarea domnitorului şi aducerea la tron a
unui principe străin).
După miezul nopţii – povestește doamna, iar
naratorul simte nevoie să îi așeze vorbele între
semnele citării, parcă pentru a insufla mai multă viață
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și autoritate acestui discurs înecat de sinceră afecțiune
–, trupe din Regimentul 7 de linie şi două baterii de
artilerie s-au îndreptat spre Palatul Cotroceni. Aici,
garda comandată de maiorul Lecca i-a întâmpinat, iar
un grup de civili și ofițeri au pătruns în clădire,
îndreptându-se înspre camera unde dormea
domnitorul. Gesturile se precipită, mimica celei ce
povestește se schimbă, vocea ei este sugrumată, iar
respirația, întretăiată, trădează durerea care nu a mai
părăsit-o niciodată. Pe care a purtat-o în sine cu
recunoștință, știind că, în fond, aceasta îi este crucea.
Naratorul descrie, aproape teatral și dovedind reale
calități de prozator, atât realitatea factuală (ameninţat
cu pistoalele şi pus să semneze actul de abdicare, pe
spatele unui complotist, căpitanul Pilat, Cuza este pus
sub pază strictă, iar arhiva personală a acestuia este
confiscată; după semnarea abdicării, Cuza, îmbrăcat
în haine civile, este scos din palat; Elenei Cuza i s-a
permis să rămână în palat și i-a fost îngăduit să îl
vadă, moment în care are și un schimb de replici cu
reprezentantul armatei, care îi propune sprijinul și se
arată pregătit să recurgă chiar la război civil, dacă
situația o va impune), cât și trăirile zbuciumate ale
unui suflet care, în ciuda timpurilor trăite, a rămas la
fel de candid. Portretul pe care îl face în paginile
confesive aduce omagiu unei femei, dar și misiunii pe
care aceasta și-a asumat-o: aceea de a promova
educația în contra analfabetismului și abuzurilor de tot
felul, de a-i ajuta contant și necondiționat pe cei aflați
în nevoie, indiferent de apartenența lor de clasă, de a
proteja valorile familiei creștine și de a pune umărul
la integrarea socială a orfanilor și nu, în cele din urmă,
de a păstra neștirbită reputația soțului său și memoria
omului de stat Alexandru Ioan Cuza.
Pentru a contura pregnant un tablou de epocă așa
cum poate el să apară în lumina memorialistică a unor
cuvântări cu certă valoare oratorică, am ales să așezăm
alături de această convorbire patru discursuri politice,
rostite în momente istorice-cheie de trei oratori și
oameni politici a căror valoare s-a cristalizat prin
impactul asupra vieții sociale, economice, politice și
culturale a României moderne. Mihail Kogălniceanu,
Alexandru Ioan Cuza și Barbu Ștefănescu Delavrancea
aparțin acelei familii de spirite înrudite prin pasiunea
de a pune – în folosul națiunii din care fac parte și pe
care o reprezintă în cel mai înalt grad – o piatră de
temelie a cărei semnificație (și misie, am adăuga)
patriotică să nu poată fi ștearsă de niciunul din
delatorii de ieri și de azi.
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Discursul cu privire la Unirea Principatelor, rostit
pe 7 octombrie 1857, alături de Discursul la alegerea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza rostit de Mihail
Kogălniceanu pe 5 ianuarie 1859 scriu o pagină de
istorie, deschizând calea europenismului și atribuind
parlamentarismului o vocație sacerdotală, în principiu
indispensabilă spațiului mioritic cel puțin. Folosind
strategii și tehnici oratorice dovedind cultură,
rafinament și elaborate lecturi, discursurile acestea –
parte integrantă a unui sistem de gândire și expresie
care își depășește cu mult epoca – ne înfățișează un
Mihail Kogălniceanu ce posedă importante virtuți
literare, care provin tocmai din caracterul combativ,
însă bine strunit și echilibrat al unei argumentații
urmărind, înainte de toate, să educe mediul politic pe
care l-a dominat preț de multă vreme. Structurarea
savant pregătită și îndelung redactată a frazei se
însoțește, în aceste cazuri, cu „rigoarea argumentării,
un patetism lucid îmbrăcat într-o expresie elegantă și
sobră, o vervă polemică irezistibilă. Când vorbește
despre istoria națională și strămoși, tonul său capătă o
solemnitate gravă. Măreția subiectului îi impune o
atitudine de sfințenie”6. Celebra comparație (a cărei
obârșie este chiar prenumele comun) dintre Alexandru
cel Mare și Alexandru Ioan Cuza a impus, cum se știe,
o aură de sacralitate în jurul figurii domnitorului
român. Ecoului său peste timp i se datorează, în bună
măsură, și dezavuarea cu ușurință a zvonurilor
partinice privind imoralitatea acestuia, pe care unii
din criticii și opozanții regimului Cuza le-au lansat
constant.
O altă replică poate fi căutată și în paginile cărții
de față, în care Mesajul Tronului (Deschiderea
sesiunii din 5 decembrie 1864-1865) pe care
domnitorul îl rostește în 1864, an marcat de o suită de
circumstanțe politice a căror importanță majoră în
alcătuirea României moderne s-a dovedit de
netăgăduit7, denotă (în aceeași cheie de boltă a
înțelegerii superioare privitoare la participația
politică) o reală apetență pentru onestitate ideologică,
înclinația spre discursul fluent, coerent și întemeiat pe
realizări meritorii, nu pe vorbe goale, în fond un tip de
umanitate care, deși se află în avanscena puterii, nu șia uitat nicio clipă originea. Dimpotrivă, a căutat să o
onoreze prin toate faptele sale.
Discursului în chestie personală cu Dimitrie
Sturdza, ținut de Barbu Ștefănescu Delavrancea în
Cameră, la data de 7 martie 1898, îi datorăm o
dezbatere oratorică de excepție, ce reunește două
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probleme în siajul aceleiași forțe unitare, națiunea:
problema țărănească și problema națională. Deși a
schimbat în mai multe rânduri partidele politice și a
fost, pe rând, deputat, apoi vicepreședinte al Camerei,
ministru al lucrărilor Publice, ad-interim la Ministerul
Cultelor și al Instrucțiunii Publice, ministru al
Industriei și Comerțului, Delavrancea completează,
prin personalitatea lui fulminantă, prin patosul și
incapacitatea moderației sale, un peisaj care altfel n-ar
fi avut, poate, doza de teatralitate necesară ca să fie
vizibil și de interes pentru mediul occidental. Chiar
dacă, de cele mai multe ori, fascinanta lui oratorie a
deservit un anume partid politic, „de-a lungul întregii
lui activități, fie ea literară, culturală sau politică, îi
sunt caracteristice vitalismul, temperamentul ardent,
excesiv, patetismul, vizionarismul, dorința de a se
exprima pe sine cu autenticitate. Credea în adevărurile
lui, contrazicându-se adesea”8.
Cele două realități (cea politică, analizabilă în
discursurile pe care le redăm în carte, și cea intimistă,
care mărturisește și sintetizează adevărul dinlăuntru)
pe care le menționam la începutul acestei călătorii
dialoghează, practic, în chip netrucat. Multe din
previziunile discursive ale inspiraților oratori de secol
XIX se împlinesc, după cum se va putea vedea, post
factum, spre întristarea celor care au iubit familia
domnitorului și care i-au înțeles și apreciat, la
momentul oportun, cu justețe faptele. Din acest dialog
se vor naște întrebări. Și tot din acest dialog se vor ivi
răspunsuri. Rămâne la latitudinea publicului iubitor
de carte, dar și de adevăr să continue să îndeplinească
o asemenea misiune și în anii ce vor veni. Pentru a nu
uita meșteșugitele, profeticele vocabule eminesciene
din Fragmentarium: „Aci ne aflăm noi românii –
limbă cumpenei universului”9.
Note:
1. Vezi, printre alții, Gheorghe Constantin Nistoroiu,
Cuza în viziunea lui Mihai Eminescu, pe România
culturală, www.culturaromana.ro, 27 februarie 2019.
2. În Timpul, 27 februarie 1882.
3. Apud Gheorghe Constantin Nistoroiu, Cuza în
viziunea lui Mihai Eminescu, pe www.ziarulnatiunea.ro, 27
februarie 2019.
4. Vezi, în acest sens, Ioan Scurtu, Contribuții privind
viața politică din România, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1988 și Constantin Giurescu,
Viața și opera lui Cuza Vodă, Editura Curtea Veche,
București, 2000.
5. Juristul, profesorul universitar, omul politic și

diplomatul Vespasian Pella (17 ianuarie 1877 – 24 august
1952) s-a remarcat prin contribuțiile sale deosebite în
domeniul dreptului penal și internațional, ocupând, de-a
lungul timpului, numeroase funcții importante în instituțiile
statului român, dar și în foruri de importanță vitală din
afara granițelor țării. Dintre acestea, amintim: deputat în
Prlamentul românieie și secretar general al Biroului
Internațional pentru unificarea dreptului penal,
reprezentantul României la Societatea Națiunilor, vicepreședinte al Asociațieie Internaționale de Drept Penal între
1924 și 1939, apoi președinte al aceleiași aociații între 1946
și 1952, expert și consultant în dreptul internațional penal
al ONU (1948-1952). Cariera sa în mediul academic
rămâne una de referință, Vespasian Pella fiind un
deschizător de drumuri în domeniul său și mentorul a
generații de intelctuali care i-au dus mai departe moștenirea
prin studiile și cercetările lor. Îl regăsim ca profesor agregat
între 1921 și 1924, apoi titular (1924-1935) la Catedra de
Drept Penal și Procedură Penală din cadrul Universității
din Iași, apoi devine profesor, pe aceeași specializare, la
Universitatea din București, unde va activa până în 1948.
Și-a făcut unoscute contribuțiile și întreaga operă juridică
(multe din studiile sale au fost rapid traduse în limba
franceză și s-au bucurat de o receptare și asimilare rapide)
în calitate de profesor invitat la Institutul de Înalte Studii
Internaționale din Paris, la Institutul Universității de Înalte
Studii internaționale din Geneva și la Academia de drept
Internațional de la Haga. Din 26 mai 1941 a devenit
membru corespondent al Academiei Române. Afost
membru al Societății de Studii Legislative, al Societății de
Legislație Comparată, al Societății Americane a Legilor
Internaționale, bucurându-se de o apreciere reală și de un
sprijin constant, pe măsura ideilor sale novatoare.
6. Dicționarul general al literaturii române. De la
origini până la 1900, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, București, 1979, p. 482.
7. În 1864, se adoptă Legea de constituire a Consiliului
de Stat – cu cele trei secții (legislativă, de contencios și
administrativă) și compus din președinte (domnitorul),
vicepreședinte și încă nouă membri – și Legea pentru
înființarea Consiliilor Județene. Tot atunci, Cuza dizolvă
Adunarea Electivă a României, alcătuită preponderent din
conservatori și anunță o nouă lege electorală și un nou
proiect de Constituție, conform cu statutul dezvoltător al
Convenției de la Paris din 1858. Vezi, pentru mai multe
detalii, Roxana Patraș (ed.), Oratorie politică românească,
vol. I-III, Editura Universității „Al.I. Cuza”, Iași, 2016.
8. Dicționarul general al literaturii române. De la
origini până la 1900, ed. cit., pp. 263-264.
9. Mihai Eminescu, („Aci ne aflăm...”), în Opere. III.
Publicistică. Corespondență. Fragmentarium, Colecția
„Opere Fundamentale”, Editura Univers Enciclopedic,
București, 1999, ediție îngrijită de D. Vatamaniuc, prefață
de Eugen Simion, p. 996.
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o poezie circulară, versurile de început fiind
reluate, într-o combinatorie iscusită, înspre
final, întărind ideea: „iar uneori chiar El
părea că plânge/ acolo în adânc la mine-n
sânge/ când eu nu bănuiam/ că-ntre pereții
sufletului meu/ plângea chiar Dumnezeu”
(vorbind adeseori cu mine). Se naște, astfel,
poemul-spovedanie, o spovedanie a tăcerii,
adorând pagina goală, un adăpost de hârtie,
decojind iluziile; și, în aceeași măsură, o
singurătate asaltată de umbre hieratice,
chemând „jocul metanoic” al amintirilor,
îmblânzind timpul primordial. Spectator al propriei singurătăți, pironită „în cuiele fierbinți ale
tainei”, poeta, închegând o odisee fulgurantă, e
cutreierată de o tristețe ancestrală. Și denunță
oboseala lumii, anunțând „vremea trezviei”,
așteptată „de-o veșnicie cuminte”, visând în
numele ei. La „mașina de scris a văz-duhului”,
călătoria cuvintelor îi stârnește mici angoase, o
nesiguranță temătoare: „încât ziua de mâine pe
care-o aștept/ printre aplauzele zadarnice-ale
clipelor// ar putea să nu mai vină deloc/ sau să numi dea nici un răspuns/ la întrebările pe care (nici
nu) le-am pus// dintr-o închisoare târzie a propriei
inimi/ mirosind a iarbă uscată de lună/ pe care
Dumnezeu o cosește doar din nevoia de lumină//
deghizat în spovedania mea inutilă/ prin care doar
cuvintele îmi țin de urât/ dinspre celălalt timp care
se-apropie/ și-n care lumina se odihnește tăcând”
(v. Jucând câteodată rolul de martor).
Fie că ne invită în „oaza de singurătate”, fie că,
sisific, urcă „treptele unei inimi care/ locuiește
(lucidă) pustia” sau contemplă „starea de jertfă a
luminii”, Miruna Mureșanu, mereu mărturisitoare, plină de mirări și smerenie, acuză „foamea

POEZIE

Cei care se vor fi apropiat de poezia Mirunei
Mureșanu, vor fi sesizat deîndată puternica ei apetență religioasă, developând, fără vorbe de prisos,
„starea de rugăciune a inimii”. Caligrafiile sale
lirice sunt, de fapt, o experiență spiritual-trăiristă,
cercetând „hotarele tainei” și împărtășind „o singurătate luminoasă”. O voce singulară, gravă,
observăm, dezvăluind „hieroglifele inimii” și
„semințele visului”, scriind „precum ploile toamnei târzii”, trecând grațios „dintr-un vers al
luminii/ în altul”. Oficiind și oferind „peisaje interioare”, plombând cuvinte-cheie (precum: rugă,
cer, jertfă), râvnind, cu luciditate veghetoare, o
îmbietoare transparență luminoasă, mântuitoare.
Și volumul din urmă, Aproapele meu Dumnezeu,
se înscrie, explicit, pe acest portativ, vânând
„armonia fecundă a semnelor”, în siajul iluziilor,
chiar dacă însăși poeta recunoaștea că înscrisurile
sale, împletite din iertare, poartă pecetea unui
„timp imperfect”, când speranța declină în
„leagănul clipei”.
De fapt, religiozitatea acestei poezii, câtă e,
deloc ostentativă, irumpe psalmic din neistovul
căutării, din vrajba lumii cu timpul (dezvrăjit), din
chemarea înaltului, cum citim în Spovedanie,
volum apărut în 2016 (Editura Fundației Culturale
Libra): „îl aștept pe Dumnezeu/ stând în lacrima
poemului meu”. Dar și penitența cuvintelor,
poeta, „ghemuită în albul aceleiași pagini
nescrise/ plină de vise”, convocând, salvator,
cuvintele-aripi „care vor scrie întruna scenariul
unei fericiri obosite/ cu întâmplări irosite într-o
fugă continuă” (v. voi fi început aceeași călătorie). Sunt poeme peripatetice, invocând „celălalt
timp” sau rememorând propria-i devenire,
slalomând prin lumină, umbre și spaime, izvodind
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de poezie”, cum nota Gellu Dorian. Între rostire și
tăcere, refuzând rațiunea trezitoare, ea alege transfigurator cuvintele „subțiate/ până în glasul
tăcerii”. Avea dreptate regretata Maria Bologa
când observa că această poezie ne propune o
„întâlnire cu Liniștea”, o așezare în pace (lăuntrică), încercând – temerar – a sonda, dincolo de
camuflajul realității, tâlcurile adânci și „inevidențele” lumii, acele „inevidențe fondatoare”,
cum le numise Andrei Pleșu. Urzind un dialog cu
sinele ascensional, prea doritor a se încredința
lucrării cucernice, sporitoare, sub bunăvoința Lui,
poeta-martor ne invită să răsfoim „alfabetul nostalgiei plin de hierofanii”, făcându-ne părtași la o
miraculoasă călătorie interioară: „cum/ toată viața
e o călătorie cu risc/ (aproape) asumat/ lumina/
pare a vorbi o limbă/ pe care n-o vorbește nimeni/
ascunsă într-un ostrov/ ascetic/ al propriei inimi/
pe drumuri viscolite printre/ vitralii orfice de nori/
care/ o-ngroapă în mirări și o destramă”.
O prezență singulară într-o lume îmbătrânită,
poeta, sub un cer încărcat de mister, „călătorește”
pe „cărarea dintre frumusețe și moarte”; alunecă
într-un „gol luminos”, moartea, ca „sete imemorială”, fiind chiar călătoria „până la inima lui
Dumnezeu”. Acest „stil epifanic” (cf. Daniel
Corbu), logodind duhul și lutul, încercând teme
înalte, reluate cu variațiuni, înseamnă o neostoită
căutare și înțelegere. Visul thanatic, alimentând
tragismul, nu înseamnă și disperare; golul,
absența, nimicul etc., invocate obsesiv sunt
îmblânzite prin litania luminii. Fiindcă lumina ne
învață „cum se moare-nviind”.
Cu deosebire Timpul nostalgiei/ Poeme pentru
M. (2020), „sculptând insomnia în odăile timpului” mizează pe nevoia de dez-mărginire. Și, în
numele Iubirii și a Credinței, rememorează un
timp comun, salvând amintiri adăpostite „în odaia
caldă a inimii”, forțând o sinonimie curajoasă;
dragostea pentru aproapele echivalează cu cea
pentru marea absență prezentă. Dar fericirea e
„întruna pe drum”, printre „resturile” unui timp
pierdut: „cu mult înainte ca eu să te caut/ din locul
de unde nicicând nu plecasem// cu mult înainte ca
tu să revii/ inventând din uitare singurătatea noastră// repetând o ninsoare a unui timp vinovat/
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schițat din mugurii lacrimii lumii// în noapteangenuncheată foarte aproape de casă” (v. ca timpul flămând să-mpartă cu fervoare).
Să observăm că o vinovățile confuză se
înstăpânește peste un univers crepuscular, bântuit
de singurătate, spaimă, tristețe; de unde irumpe o
nostalgie fără vârstă, cu bucurii fragile, fără nume,
de frumusețe hieratică, quasi-onirică, instaurând o
religiozitate difuză. Acest recviem „pentru
neuitare și lacrimi” înseamnă „o fereastră de taină
deschisă-nlăuntru”, împărtășindu-ne din misterul
tăcerii. Poemul însuși pare un „schelet de fum”.
Iar Lecții-le de înviere, volum din 2018, ne învață,
fiind călători ai tainei, păstrând „gustul luminii”,
tocmai „alfabetul deloc complicat al iertării”. În
fond, răsfoind Cartea luminii („plină de semne”)
risipim „masca de ceață a timpului”, „graba
măruntă a clipelor”, căutând „un înțeles ascuns”;
doar acest drum al întoarcerii („ascuns într-o
lacrimă”) ne poate izbăvi, aflând, prin terapia
amintirilor năvalnice, „cerul dintâi al memoriei”
și, desigur, umbrele exilate în trecut. În acest timp
obosit, în ruină, într-o lume fățarnică, în destrămare, cu Răul mereu pânditor, Dumnezeu este un
„veșmânt de lumină”, nelăsându-ne să rătăcim;
El, salvându-ne, aduce „o tăcere minunată”,
ștergând de rugină „drumul cuvintelor”.
O paranteză devine aici necesară. Reamintim
că, într-o conferinţă ţinută la Zagreb, în iunie 1943
(vezi Poesia noastră religioasă, în Puncte
cardinale în haos, Ed. Timpul, Iaşi, 1996; ediţie
îngrijită şi note de Magda Ursache şi Petru
Ursache; Prefaţă de Petru Ursache), N. Crainic
pornea de la observaţia că religia este „marea
inspiratoare a culturii”. Mai mult, el însuşi poet,
bucurându-se – în această ipostază – de exegeza
lui D. Stăniloaie, vibrantul conferenţiar vedea
lirica religioasă drept „expresia literară a unui
suflet naţional”. Religiozitatea fecunda, aşadar,
toate silinţele noastre, garantând sănătatea morală.
Prin 1927, încercând a defini – într-un splendid
eseu, încredinţat Vieţii Româneşti – „fenomenul
românesc”, M. Ralea evidenţiase, dimpotrivă,
slabul sentiment religios care ar anima viaţa
noastră sufletească. La aceeaşi concluzie ajungeau
şi alţi eminenţi cercetători (precum D.
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Drăghicescu), recunoscând, totuşi, pietatea
sufletească, altoită pe un fond superstiţios,
promovând o religie fetişistă, primitivă, grijulie în
privinţa ritualului, mai degrabă. Oricum,
începuturile poeziei culte se leagă de literatura
bisericească şi creştinismul ţărănesc, ritmat
folcloric. Iar suflul ideii ortodoxe nu poate fi
înţeles în afara influenţelor balcanice. Observaţii
vechi, de netăgăduit. Ca şi constatarea că trăim
într-o cultură poetocentrică.
Aşa fiind, e de înţeles avântul poeziei
cristologice şi afinităţile divinatorii ale marilor
noştri poeţi, îmbrăţişând spectacolul cosmic.
Îndreptăţit, N. Crainic anunţa „autohtonizarea”
adevărului evanghelic la Ion Pillat, naturismul şi
fericirea arcadiană care bântuie lirica lui Coşbuc
(îndatorată
creştinismului
ţărănesc),
transfiguratorul suflu dumnezeisc la Octavian
Goga („îmbisericind natura”), în fine, uimirile
blagiene, sărbătorind misterele existenţei, dublate
de poematizantele desfăşurări metafizice, de
sistem, propunând şi „clarităţi raţionale”. Cu
adevărat pătruns de elan sacral se dovedeşte V.
Voiculescu, admirat pentru sensul mistic,
vecinătatea râvnită devenind o prezenţă lăuntrică,
sufletul desculţ aspirând necurmat spre Dumnezeu
– „singurul fruct oprit”, rugăciunea mijlocind
convorbirea cu cel Atotputernic, invitându-ne la
reculegere.
Se subînţelege apoi că o luminoasă evlavie
comunicativă, nedeslegată însă de disciplina
dogmelor, stăruie în lumea preoţească, nărăvită la
poezie. Raportul divin-uman cunoaşte, de regulă,
o formă explicită în producţia lirică oferită de
slujitorii altarului. Din perspectivă divină
judecând (dacă ne-ar fi la îndemână), putem zice
şi noi că încreştinarea asigură „sănătatea primară
a sufletului”; dar, în cazul preoţilor-poeţi, nu mai
puţin contează o exigentă lectură estetică,
conjugând competenţa (teologică) cu sperata
performanţă (estetică). Să mai notăm apoi că
explozia poeziei religioase, urmând parantezei
ateiste (ca directivă ideologică, fără a curma
filonul) nu e scutită de invazia mimetismelor şi a
naivităţilor, de un sufocant decorativism sau de
excese adulatorii. Există chiar o ostentativitate
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religioasă (nedublată, din păcate, de o meditaţie
sacrală) încât, îndreptăţit, Magda Ursache vorbea
despre o „exploatare a religiei” după ce, decenii în
şir, am asista la exploatarea ateismului.
Dacă acceptăm distincţia propusă de Eugen
Dorcescu (dorind a risipi confuzia), atunci poezia
religioasă este o trăire mediată de ritual în vreme
ce poezia mistică presupune o trăire directă. Or,
comuniunea cu ceea ce există, „scufundarea” în
marele tot înseamnă o „participare” la mister;
implicit, o trăire ardentă, de teribilă intensitate,
salvatoare pentru sufletul bântuit de angoasă,
râvnind iluminarea (lumea, infinitul, moartea),
slăvind jertfa hristică şi recunoscând
deşertăciunea celor lumeşti în absenţa iubirii
ziditoare. Iar epoca noastră, bolnavă de scientism
şi sexism conduce la o jalnică de-spiritualizare,
prinşi fiind în captivitatea culturii media. Privind
sociologic, în contextul vremurilor noastre relaţia
laicitate/ credinţă cunoaşte fluctuaţii, dependente,
fireşte, de mareele modei. Dincolo însă de
capriciile modelor, aerul postmodernităţii
schimbă şi tabieturile recepţiei. Un scriitor de azi
nu poate scăpa de ceea ce s-a numit „presiunea
intertextuală”. Temperamentul îl poate mâna spre
jovialitate zeflemistă sau gravitate anxioasă; după
cum reflexele biografice, aluziile livreşti,
fantezismul, ironia jucăuşă sunt topite, în felurite
proporţii, în metabolismul ficţional al textului.
Fără enunțuri casante și răbufniri pătimașe,
străină de superficialitatea voioasă, lirica Mirunei
Mureșanu repertoriază redundant astfel de trăiri/
meditații existențiale, palpând/ ruminând ontologia misterului. O glosare pioasă, cu nucleu thanatic și elanuri celeste, acuzând „vinovăția memoriei” și aflând salvarea în spiritual. Pentru Miruna
Mureșanu, cea care debuta cu Secunde desfrunzite
(1994), poezia este desprinsă „din clipa unei rugăciuni”. Poeta, adeverind și împlinind promisiunile
(cum se pronunțase N. Balotă), merită urmărită,
dobândind, sperăm, o altă vizibilitate, întrutotul
meritată.
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INSULĂ
CU CONFORT SPORIT
Vasile SPIRIDON

PROZĂ

Aș putea spune încă de început că romanul
Cochilia (Florești, Editura Limes, 2020, ediția
a doua, revizuită după 30 de ani) se aseamănă,
într-o anumită privință, cu romanul
Bunavestire, al lui Nicolae Breban. O aceeași
structurare bipartită a materiei narative a
conceput și Gheorghe Schwartz, cu o falie care
produce schimbarea radicală a vieții
protagonistului după întâlnirea unui model
existențial. Rolul imaginar pe care l-a avut
fotografia lui Mihai Farca pentru Traian Liviu
Grobei îl are pentru Nicolae (Nicky) Diamant
întâlnirea reală cu un bătrân înțelept, Colțea. Acesta
din urmă renunțase la continuarea în străinătate a
unor studii ce se anunțau strălucite și se pusese la...
colț într-o localitate suburbană, Piatra Arsă, a unui
mare oraș. Aici ducea o viață cu totul retrasă în fața
tumultului mundan, mulțumit fiind de conviețuirea
cu localnicii, care aproape că îl glorificau.
În vila izolată a lui Colțea, Nicky Diamant intră
în contact cu o imensă mulţime de lucruri
îngrămădite prin nesfârşitele încăperi. Peste tot dă de
felurite obiecte vechi, unele dintre ele nemaifiind în
stare de funcţionare de foarte multă vreme. Însă, mai
importante decât acestea sunt miile de cărţi
orânduite peste tot sau pur şi simplu aruncate la
întâmplare în cele mai nepotrivite colțuri, care
formează un prețios fond documentar pentru cineva
aplecat spre studiu. De la bătrânul Colțea își
însușește Diamant principiile de viață ce trebuie
adoptate în privința trăirii adevăratei celebrități, care
ar putea fi recunoscută doar în cadrul unei
comunități restrânse. Potrivit lui Colțea, celebritatea
se obține numai după însușirea unei culturi de tip
homo universalis și, într-adevăr, bătrânul învățat
cunoaşte multe despre multe lucruri, ca un veritabil
spirit al Renașterii. Nu suportă epoca pe care o
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traversează, acum, când s-a ajuns la a se şti tot mai
mult despre tot mai puţin, până la a se şti aproape
totul despre aproape nimic.
Înainte de i se întâmpla lui Diamant schimbarea
radicală în viață, toată lumea se întreba când are el
timp să facă atâtea lucruri, cum și în ce fel, dar
niciodată de ce. Iar răspunsul era de găsit la soția sa:
„[...] Niky era atât de îngrozitor de ocupat, încât
parcă devenise un concept, parcă nici nu mai era
soţul ei în carne şi oase. [...] – Ştii, îi spuse într-o zi
Rori, am făcut o descoperire epocală: deosebirea
dintre un angrenaj şi un om vine nu de la produsul
sperat de la unul şi de la celălalt, ci de la faptul că
nimănui nu i-ar produce o bucurie deosebită
momentul când ar auzi că motorul automobilului său
nu funcţionează normal, în timp ce într-o căsnicie
doreşti tocmai să se mai întâmple şi ceva neaşteptat”
(p. 18). Într-adevăr, „workaholicul” Niky îşi
programa plajele orare la minut şi se lăsa numai în
voia obligaţiilor sociale, care îi ordonau viața.
Soția sa, Rori (traducătoare din franceză şi
spaniolă la Centrala de comerţ exterior), „traducea în
fapt” produsele imaginaţiei casnice și profesionale
pe canavaua locuinței și a funcțiilor sociale. Dacă tot
am vorbit despre modele, Rori pare a fi fost o
pasionată cititoare a dramei Despot-Vodă, de Vasile
Alecsandri, al cărei final tragic pare a nu-l fi înțeles
și asumat. La înmormântări, ea prevedea stabilirea
viitoarelor ierarhii ale clinicii de endocrinologie și
ale Catedrei de resort de la institutul în care preda
soțul. Gheorghe Schwartz realizează o reușită șarjă
caricaturală a acestor ceremonialuri funebre care
erau triste doar pentru famiile celor dispăruți. În
aerul mortuar pluteau întrebări legate nu de condiția
omului pe pământ sau de cele veșnice, ci de lupta pe
viață și pe moarte pentru avansarea profesională și
administrativă în „plutonul universitar de onoare”:
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„Pe câți au trebuit să conducă pe acel ultim drum?
Câţi s-au autoeliminat, deşi erau bine plasaţi? Câţi
au rămas în străinătate? Câţi au murit înainte de a
ajunge în eşaloanele din faţă? Dar, mai ales, câţi au
venit ca nişte intruşi, sărind din penultimul şir direct
în al doilea, profitând de orice, oricând, pentru a mai
avansa spre rudele din spatele dricului? [...] O
singură dată, e drept, aceşti arivişti au izbutit să
întrerupă succesiunea naturală stabilită atât de
plastic în procesiunile de la cimitir” (p. 13).
Aparent întristatele adunări creștinești erau
copleşite de evenimentul crucial atât în sensul
propriu, legat de peisajul din cimitir, cât și în
accepția figurată, referitoare la posibila schimbare a
soartei aspiranților la funcții. Toți arborau priviri
hotărâte şi încrezătoare înspre alte ceremonialuri
funerare anunțătoare de o posibilă „bunăvestire”, ce
îi vor fi apropiat cât mai tare de alt mult sperat dric.
Maestra de ceremonii a familiei, Rori, a ştiut mereu
poziţia pe care se aflau ei doi în coloana din spatele
dricului și ce trebuie cucerit în viitor: „Şansele lui
Niky erau tocmai acestea: că a prins un loc în rând
pe vremea cât se mai putea pătrunde în coloană.
Şirul se subţia de la sine, unii mai mureau, alţii mai
uitau să se întoarcă din străinătate, cine rămânea
aliniat, chiar dacă nu avansa nici cu un centimetru,
se găsea tot mai în faţă [...]” (p. 145). Mesajul
transmis de Gheorghe Schwartz la capătul unei
prime părți a romanului este limpede: viața merge
înainte, spre cimitir, acolo unde nu este nici durere,
nici întristare, nici suspin...
Dar efortul îndelungat al disciplinării
profesionale, ghidat de mentalitatea pozitivă (în
termenii oratoriei motivaționale) pentru străbaterea
treptelor carierismului, l-au dus pe Diamant într-o
stare de decompensare. Pacienţii, studenţii, oamenii
şi lucrurile din jur au început să-l plictisească și a
ajuns la concluzia paradoxală că lucrurile
neimportante sunt de fapt cele mai importante în
viață. Își dă seama că, pentru a obține ceva nu numai
de la semeni, ci și de la soartă, nu trebuie să ceară
nimic. În consecință, demisionează din importantele
funcții deținute și renunță la obligațiile cotidiene
care îi ordonau până atunci existența. Odată cu
întreruperea tuturor automatismelor vieţii ce părea
că înaintează în puseuri spre o iminentă „dezvoltare
personală” (clișeul necesită punerea ghilimelelor),
Diamant realizează că începe să aibă timp, adică
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exact ceea ce-i lipsise o viaţă întreagă. Se agită mult
mai puţin ca înainte, pentru că, oricum, lucrurile
mergeau la fel de prost (sau la fel de bine). De făcut,
trebuie să facă omul destule, dar, dacă se agită mai
puţin, parcă mai departe ajunge – cugetă el cu totul
înțelept. Înarmat cu acest nou... Weltanschauung,
Nicky („victoriosul”) se retrage definitiv la Piatra
Arsă după moartea voluntarei soții și a lui Colțea,
devenind imun la orice se petrece în afară. Treptat,
renunţă la orice schimb material şi spiritual cu lumea
înconjurătoare, părând tuturor dificil, disarmonic și
iritabil.
Preocupat până la epuizare ani şi ani de zile cu
probleme legate de carieră, Diamant are, în sfârşit,
timp să fie „bântuit” de sentimente. Probabil că
reputatul profesor și doctor endocrinolog își dă
seama că are o... glandă, că mai posedă un hormon
al fericirii care îl îmbie la căutarea izolării și a
intimității. Eliberat de ritmul infernal al activităţilor
sale trecute, îşi poate permite să urască, fără a fi
înrobit din punct de vedere psihologic față de ea. Ba,
mai mult, începe să iubească cu adevărat, dar fără a
cădea în „autism” afectiv. Astfel, devenind tutorele
nepoatei lui Colțea (care, asemenea bunicului, își
însușise o cultură fenomenală încă de la o vârstă
fragedă), are grijă de pupilă ca de aceea de la ochii
din cap. Se simte tulburat în sentimentele sale și
cade pradă unor felurite raţionamente complicate,
legate și de diferența de vârstă. Însă mai răvășită îi
este pupila, ajunsă la vârsta studenției, care își va
rătăci mințile și se va stinge în urma unei iubiri în
fața căreia ambii au așezat o „creangă de aur”
sadoveniană.
Cea mai reușită parte a romanului reeditat de
Gheorghe Schwartz, cu adevărat antologabilă, este
dedicată acestei iubiri neîmpărtășite în mod direct
între cei doi. În cadrul unor ședințe de pictură,
portretistul de ocazie Nicky o pune pe Domnișoară
să pozeze în costumație mereu diferită, inspirată din
numeroasele albume cu fotografii vechi avute prin
casă. Nepoata lui Colţea intră de fiecare dată în
pielea unui alt personaj, reușind să se identific cu
tinerele şi bătrânele ei modele de peste veacuri.
Tutorele își vede pupila de după șevalet de fiecare
dată altfel la şedinţele de pictură și este încercat, ca
și ea, de pătimașe sentimente adolescentine atunci
când încearcă să-i aranjeze trena rochiei, ca la
fotografiat: „Pe o măsuţă se afla «originalul»,
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fotografia după care se costumase nepoata lui
Colţea. Deci existase totuşi un original!
Examinându-l, Diamant găsi că e o copie palidă.
Poza îl interesa doar privind origi... Originalul şi
copia?! Care era originalul şi care copia? [...] Din
seara aceea de pomină, însă neterminată, o
stânjeneală adolescentină i-a cuprins pe amândoi ori
de câte ori nu se puteau ascunde la timp unul de
celălalt şi se întâlneau în uriaşul edificiu” (p. 167).
Însă Domnișoara nu mai poate să rămână mult timp
în pielea proiecțiilor sale fantasmatice din jocul
dragostei învăluit într-un ceremonial artistic aluziv.
După ce îmbracă mai multe rochii de mireasă, apoi
una de femeie de moravuri ușoare, intră într-o
perpetuă transă și își pierde mințile în alte
dimensiuni spațio-temporale. Din model de pictat,
noua Domnișoară Hus barbiană devine propria ei
caricatură, căzând în abulie și sfâșiind nopțile cu
țipete, până la acela final.
Devenit singur locatar al casei fantasmatice,
protagonistul romanului lui Gheorghe Schwartz nu
se bărbierește duminica pentru a nu fi tentat să
întrețină contacte sociale după o întreagă săptămână
de zbucium, pusă în slujba unei comunități
postdecembriste ingrate. Numai că, treptat, semnul
recâștigării echilibrului interior și al identității de
sine este trădat de faptul că, izolându-se aproape
total, el reîncepe să se bărbierească zilnic.
Neîngrijirea fizică ar fi fost un semn al dezordinii
interioare, or, el este recunoscut după dâra frumos
mirositoare de loțiune după ras pe care o lasă în
urmă-i în rarele ieșiri. Luarea mesei, asimilată acum
unui adevărat ritual, îi prilejuiește celui mereu grăbit
cândva intrarea într-un fel de transă metabolică. Nici
mesele îngrămădite de altădată nu mai sunt ce au
fost: „[...] un prânz de-al lui dura timp îndelungat şi
semăna cu un ritual – Robinson Diamant nu
devenise vegetarian, îşi gătea cu grijă, mânca de mai
multe ori pe zi, având şi o masă principală la o oră
respectată cu sfinţenie. Secretul consta în faptul că
atunci când mânca, Niky nu gândea decât la actul în
sine, îşi urmărea în gând înghiţitura prin traiectele ce
o duceau până în stomac, se concentra asupra
masticaţiei, extrăgând tot ceea ce se poate extrage
din fiecare dumicat. Urmarea era că hrana se asimila
într-un procent incomparabil mai ridicat ca la alţi
oameni, iar corpul avea nevoie de o cantitate mult
mai mică de alimente. In timp ce mânca, Diamant
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intra într-un fel de transă” (pp. 314-315).
De un real sprijin îi este „insularului” în această
schimbare celebra carte Robinson Crusoe, din a
cărei narațiune îl interesează mesajul legat de
posibilitatea de a începe totul de la zero, de a
reconstrui o civilizaţie suportabilă, aptă să-i permită
supravieţuirea într-un mod care să nu-l oblige la
recăderea în animalitate. Cu vremea, căutătorul unui
model de (con)viețuire ajunge să se identifice cu
posibila ipostază a unui Robinson Crusoe care nu a
părăsit la timp insula. Pe „insula cu confort” în care
se instalează, noul Robinson Crusoe duce o viață
autarhică în mijlocul săritoarei comunități de la
Piatra Arsă, care joacă în noua sa existență rolul unui
Vineri multiplicat.
Diamant este considerat de localnici nu numai o
fire ciudată, ci și o legendă, care crește și capătă
sclipiri „diamantine” pe măsură ce dispar și ultimii
martori dispuși să furnizeze relaţii directe despre el.
Dacă este cazul să i se secularizeze datele biografice,
nimeni nu mai face calcule în ani scurși între
evenimente şi etatea sa aproximativă. El renunță la
rețeaua telefonică și, bătrân fiind, localnicii insistă
să o reintroducă, pentru eventualitatea în care ar
avea nevoie de vreun apel urgent. Desigur că refuză,
iar motivul este aparent rizibil: telefonul i-ar speria...
câinii. Fără legătură cu exteriorul, fără televizor și
independent din toate punctele de vedere, inclusiv
energetic, protagonistul devine total rupt de lume,
ecourile fiinţei sale reverberând tot mai slab dincolo
de gardurile proprietății sale. Moartea îi este pe
măsura vieții duse în ultima ei parte, trupul
neînsuflețit nefiindu-i găsit de nimeni, de parcă s-ar
fi dizolvat în neant sau în eter.
Roman parabolic cu inserții de fantastic,
Cochilia este o carte a cărei reeditare confirmă
câștigarea pariului pe care Gheorghe Schwartz l-a
pus cu sine însuși și cu actualitatea reeditării (mai
ales că lumea de la Piatra Arsă cade spre sfârșit
pradă și unei cumplite pandemii). Morala pe care aș
putea să o enunț după citirea acestui complex roman
ar putea fi rezumată printr-o cugetare a lui Pascal,
care spunea că aproape toate nefericirile ne vin
fiindcă nu știm să rămânem în casă. Aș adăuga la
cele spuse de marele gânditor francez că situația este
agravată mai ales în vremuri de pandemie.
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OFRANDELE MEMORIEI
Antonio PATRAŞ
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fragmentele memorialistice adunate în
volume ca Biruința unei iubiri sau Ofrande,
cât și complicata muncă de editare a operei
lui Ion Pillat, la care se va fi angajat cu
sentimentul pietății față de memoria soțului
dispărut. Nu întâmplător, în volumul
Minunea timpului trăit, Monica Pillat a
inclus și câteva tulburătoare epistole ale
Ștefanei Velisar Teodoreanu (Teodorenii,
Ionel și Ștefana, au fost nașii de cununie ai
lui Nelli și Dinu), menite a releva
propensiunea sufletului feminin către caritate și
sacrificiu, manifestări afective care sfârșesc prin a
prevala, finalmente, asupra tendințelor spontan
egoiste de afirmare a personalității creatoare.
Ca ultim descendent al acestei prestigioase
familii de scriitori și de oameni cu suflet ales,
femei și bărbați deopotrivă, Monica Pillat a izbutit
rarissima performanță de a se realiza deplin în
ambele ipostaze, fără a sacrifica literaturii mai
mult decât este moral să-i sacrifici, și fără a uita
totodată să onoreze cum se cuvine, cu mândrie și
responsabilitate, blazonul dinastiei literare din care
face parte. În comunism a publicat mai cu seamă
literatură pentru copii, eseuri și studii critice
solicitate de statutul său de profesor la
universitatea bucureșteană, pentru ca după 1989 să
se dedice recuperării și punerii în circulație a
documentelor din arhiva familiei. Descoperirea
surprinzătoare a romanului Așteptând ceasul de
apoi, pentru care tatăl său fusese condamnat la
închisoare politică, a declanșat un val de entuziasm
și un interes sporit față de întreaga operă a
marginalizatului scriitor, restituită integral abia
acum câțiva ani, într-o frumoasă serie de autor, la
Editura Humanitas. Profitând de momentul
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Nu găsesc suficiente cuvinte de laudă pentru
nobila devoțiune cu care Monica Pillat cinstește
memoria marilor scriitori din dinastia literară
celebrată azi, la ceas aniversar, în paginile revistei
noastre. O dinastie edificată prin opera clasică, de
„întemeietor”, a lui Ion Pillat, dar și prin creațiile
nu mai puțin remarcabile ale urmașilor săi, dintre
care primul și cel mai de seamă a fost Dinu Pillat,
fiul marelui poet interbelic – intelectual cu o
conduită etică exemplară, împărtășită de toți
membrii acestei familii atât de greu încercate. În
imediata proximitate a celor doi scriitori, Monica
Pillat plasează figurile luminoase ale soțiilor
(Maria Pillat Brateș, respectiv Cornelia – „Nelli”),
femei de elită ce au știut să-și asume cu demnitate
dulcea povară a matrimoniului, fără să intre în
competiție cu partenerii de viață. Maria Pillat
Brateș era o pictoriță apreciată în interbelic, dar nu
s-a gândit o clipă să-și salveze cariera cu prețul
inevitabilelor compromisuri morale. A continuat să
picteze în momentele de răgaz, când viața i-a
permis acest lux, fără însă a mai nutri nici cea mai
vagă speranță de a-și expune pânzele. Devotată
mamă și soție, și-a educat copiii în spiritul unei
morale austere și neconcesive, impermeabile la
orice formă de compromis. Fără a fi fost
constrânsă de circumstanțe exterioare, Pia, sora lui
Dinu, s-a arătat de-a dreptul nepăsătoare cu vocația
sa literară, sacrificându-și de timpuriu talentul pe
altarul iubirii, pentru a-l redescoperi mai târziu, în
splendidele pagini epistolare publicate postum (în
volume precum Sufletul nu cunoaște distanțele,
Minunea timpului trăit ș.a.). La fel de robită
dragostei a fost și Cornelia, soția lui Dinu și mama
Monicăi, despre ale cărei delicate și trainice
totodată sentimente stau mărturie atât scrisorile și
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prielnic, de atunci încoace Monica Pillat a reeditat
și antologat fragmente din abundenta creație lirică
a faimosului său bunic (Povestea Maicii
Domnului, Vinul de-altădată), pe care profesorul
Mihai Zamfir îl compara, nu fără îndreptățire, cu
Alfred Tennyson, poetul emblematic al Angliei
victoriene. Pe lângă numeroasele texte cu caracter
testimonial publicate în presa culturală, cărțiledialog apărute în ultimul deceniu (Ioana
Celibidache, o mătușă de poveste, 2011, Povestind
despre atunci, 2012, Dincolo de așteptare, 2016,
Imaginația speranței, 2018) au contribuit decisiv
la consolidarea prestigiului public al acestei familii
de scriitori de aristocratică stirpe, Monica Pillat
împlinindu-și cu prisosință atât datoria de legatar
testamentar și de unică păstrătoare a memoriei
familiale, cât și vocația creatoare – dovadă
scrierile sale literare cu totul remarcabile,
limpezite stilistic printr-un efort sistematic de
concentrare, până la strălucirea diamantină a
aforismului.
În cronica dedicată anul trecut volumului
Croitorul de cărți (2019), semnalam amprenta
sapiențial-nostalgică a scriiturii, retruvabilă și în
poemele Monicăi Pillat, antologate recent într-o
splendidă ediție bibliofilă (Întredeschideri.
Antologie lirică 1970-2019, Baroque Books &
Arts, 2019). Și tot ca marcă de neconfundat
identificam, dincolo de încețoșata figurație
sapiențial-parabolică, umanismul de fond al
acestei literaturi, sofisticate și de uimitoare
simplitate totodată, care transmite cititorului de azi
un mesaj de speranță, de duioșie și de compasiune
pentru tot ce e mic, fragil și efemer. În același
registru, dar cu o notă de gravitate în plus dată de
gândul iminenței sfârșitului și de asumarea
subiectivă a mărturisirii, se înscrie și ultimul
volum de proză al Monicăi Pillat (Dansul
memoriei, Baroque Books & Arts, 2020), în care
ficțiunea lasă tot mai mult locul confesiunii, într-o
manieră directă și neliteraturizată, dar cu atât mai
percutantă, ca o spovedanie.
Prima secvență a cărții, sugestiv intitulată În
cușca libertății, e o narațiune ce dezvoltă literar în
forma parabolei și a ficțiunii fantastice câteva
secvențe autobiografice asupra cărora memoria
afectivă a autoarei se întoarce mereu, obsesiv,
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atribuindu-le retrospectiv un statut privilegiat, de
episoade revelatoare cu rol major în declanșarea
procesului creator. Conștientizând așadar
resorturile psihice involuntare ale propriei
creativități literare, legate ombilical de prezența
stimulatoare a bunicii (ale cărei creații plastice
supraviețuiesc, iată, în cărțile soțului și ale
nepoatei, ca un simbolic analogon pictural al
textelor propriu-zise), dar și de memoria tatălui,
Monica Pillat evită totuși confesiunea
autobiografică și brodează o intrigă de policier
bazată pe motivul borgesian (întâlnit și în
Croitorul de cărți) al suprapunerii până la deplina
coincidență între viață și text. Ca atare, în primele
pagini narațiunea reconstituie atmosfera
protectoare din casa copilăriei, cu decorul și
personajele cunoscute (bunica, mama), până la
momentul intervenției brutale a unor agenți care
caută cu înfrigurare un manuscris suspect,
descoperit de Iunia (transparent alter ego
auctorial) ulterior, după încarcerarea tatălui său,
găsit vinovat de incendierea unui anticariat. Copila
trăiește cu spaima că e mereu urmărită de
personajele bizarului roman pe care îl citește,
misterul fiind elucidat cu mult mai târziu, odată cu
revenirea din pușcărie a tatălui. El îi dezvăluie că
motivul întemnițării îl constituia tocmai
manuscrisul suspect, și nu incendierea
anticariatului (pretextul oficial) – și asta pentru că
textul înfățișa cu exactitate ceea ce avea să se
întâmple în realitate (sinuciderea lui Anton,
existența clandestină a lui Paul, fratele său geamăn
ș.a.m.d.). Vindecat de patima scrisului (învestit
aici cu funcție magică), care a avut consecințe
funeste nu doar pentru el, ci și pentru cei apropiați,
tatăl Iuniei pășește resemnat și senin pe calea
credinței mântuitoare, descoperite în pușcărie: „...
pe când zăceam într-un colț, ca o boccea de boarfe
sfâșiate, am deslușit pe gratiile ușii Crucea, cu
trupul cenușiu al lui Iisus. Atunci am înțeles că
suferința era un drum de apropiere... și nu m-am
mai temut de nimeni. Nicio durere, nicio umilință
nu mi-au mai fost de neîndurat”.
Pentru că, departe de a fi considerat o traumă,
episodul încarcerării e celebrat aici ca experiență
spirituală menită a-l vindeca pe clarvăzătorul
scriitor de egoism și de iluzia deșartă a gloriei, dar
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și de instinctul posesiunii (Ion Pillat fusese un
pătimaș colecționar), de atașamentul atât de
omenesc față de oameni și obiecte, mai ales de
acelea care poartă amprenta amintirii celor dragi.
Eliberat, fostul pușcăriaș are sentimentul că
trăiește de fapt într-o închisoare cu mult mai
teribilă, în care oamenii se suspectează unii pe
alții, devenind captivi într-o imensă cușcă a
libertății amăgitoare – exact așa cum prevăzuse el
în misteriosul roman conceput ca o distopie.
Narațiunea se încheie cu o secvență gândită să facă
trecerea, simbolic, către partea a doua a cărții, în
forma unei splendide reverii (recurente în opera
scriitoarei) pe tema „ieșirii din contur” a sufletului
ținut în captivitate. O reproducem atât pentru
frumusețea ei expresivă, cât și pentru
tulburătoarele tâlcuri pe care le conține: „Se face
că mă aflu cu tata în bucătăria veche. Îi dau o
farfurie plină, pe care el o scapă imediat din mâini.
Mâncarea se răspândește pe podea, sub țăndări.
Din degete îi cade minunatul vas albastru care se
sparge în bucăți. Îl cert, pentru că porțelanul de la
strămătușa mi se pare de neînlocuit. Dar el surâde
și în jurul lui continuă să cadă lucruri. La urmă îmi
ia caietele și rupe foile pe care-am scris de-a lungul
vieții. Treptat, observ că nu-mi mai pasă de niciun
lucru desfăcut și, în loc să mă mai uit în jos, la tot
ce se fărâmă, îmi ridic ochii spre zâmbetul distrat
cu care tata se mișcă printre rămășițe”.
Nu întâmplător, textele din cea de a doua parte
a volumului (Drumul spre Emaus) lasă impresia
unor confesiuni intermitente, grupate la un loc
doar după un criteriu tematic, și nu după unul
narativ. Autoarea vorbește acum în numele său (și
al tuturor celor din familie, de bună seamă), cu
scopul de a dezvălui cititorului că literatura trebuie
să se întoarcă finalmente la sursele ei primare, care
sunt memoria și, înainte și mai presus de ea,
credința. Revelația nu e posibilă însă fără
parcurgerea prealabilă a drumului înapoi,
reconstituit cu ajutorul amintirilor și al propriilor
experiențe de viață. Fără a nega în vreun fel
asemănarea cu legendarul bunic, remarcată de
bunica ce-i face portretul („În fiecare dintre noi se
împletesc atâtea ființe, unele vin mai din vechime,
iar altele – de mai curând, dar tu-mi aduci aminte
cel mai mult de cum era bunicul tău”), scriitoarea
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se identifică obsesiv cu fantoma tatălui dispărut și
are sentimentul că ceea ce ajunge să scrie și să
trăiască efectiv nu este decât palidul ecou a ceea ce
au scris și au trăit alții, de demult. Sentimentul că
„cineva ți-a trăit gândurile” (nu e vorba, așadar,
numai de tată și de bunic) nu este însă unul
demobilizator, de vreme ce scrisul este învestit cu
virtutea ascetică a renunțării la rodul faptelor tale –
în spiritul moralei predicate în Baghavadgita, de
pildă. Prin urmare, chiar dacă literatura Monicăi
Pillat se resimte deplin de pe urma a ceea ce
Harold Bloom înțelegea prin „the anxiety of
influence”, nu putem să nu remarcăm finalitatea ei
pur spirituală, prin care se delimitează tranșant de
acele creații generate exclusiv de ambiția
originalității estetice.
Ambivalența atitudinii față de scris (văzut când
ca îndeletnicire banală și angoasantă, ce stârnește
lehamite, când ca expresie sui generis a unei
vocații spirituale) este semnalată în repetate
rânduri, în felul unui memento menit a-l
constrânge pe scriitor să viseze, flaubertian, la
cartea „despre nimic” („O carte fără titlu și fără
autor. Parcă îi era teamă să o deschidă. Dacă
înăuntru nu e nimeni? O carte, ca o casă părăsită...
Dar dacă-n ea se află Totul? Dacă, citind-o, dă de
sine însuși, cum a visat să fie și n-a fost?”).
Problematizarea raporturilor dintre vid și plin, în
spiritul filosofiei orientale, constituie de altminteri
unul dintre filoanele reflexive cele mai productive
din volumul de față, exploatate de Monica Pillat și
în celelalte cărți ale sale. În consecință, merită
reținută
nuanța
impersonal-contemplativă
implicată în descrierea procesului creator, perceput
ca act sacrificial. Decupez, spre exemplificare,
câteva fragmente semnificative: „Tăcerea finalului
e întoarcerea minții în alb, oprirea cuvintelor pe
muchia absolutului. Fiecare sfârșit de carte e o
izbăvire de semne, dar și o promisiune că dincolo
de toate se află imacularea. Artistul tatonează
albul, îl parcelează în capitole, îl mărunțește
pagină cu pagină, visând, în același timp, să se
întoarcă la infinitul nescris. (...) Virtutea nu se
exprimă prin albul imaculat, ignorant, indiferent,
disprețuitor, ascetic, ci prin albul iradiant care
însumează toate culorile din spectrul luminii, toate
experiențele creatoare și devastatoare ale
109

umanului. Înveți din prăbușiri cum să te înalți”.
Calea spre mântuire trece așadar prin dulcele
infern al amintirilor dureroase („catifelarea
luminoasă din ochii tatei când murea”, „zâmbetul
bunicii, din ultimele zile, avea dulceața poamelor
desprinse de pe crengi”), care au rolul terapeutic
de a te vindeca de spaima de moarte. De aceea,
cărțile Monicăi Pillat alcătuiesc un expresiv
palimpsest care ascunde în straturile de
profunzime lucrarea înaintașilor, recuperată printrun sistematic travaliu anamnetic transpus într-o
mulțime de reverii retrospective, resuscitând parcă
atmosfera patriarhală din memorabilele versuri ale
bunicului (volumul Casa amintirii e o dovadă vie
în acest sens). Conștientă de atașamentul său față
de trecut („Am încercat să-mi adun gândurile și
descopeream că timpul nu există, că sunt momente
în vis sau în stare de veghe, când intervalul care
mă desparte de o anume întâmplare de demult
dispare brusc și mă pomenesc trăind, cu o
intensitate incandescentă, vechiul”), scriitoarea
vrea totuși să se elibereze de povara amintirilor
printr-un sentiment mai durabil, de intensitatea
credinței. În ajutor îi vine din nou fantoma tatălui,
de data aceasta în ipostaza de călăuză spirituală:
„Acum, când vocea tatei a tăcut, descopăr că
poemele pe care le rostea mă pregăteau anume
pentru drum. În cărțile acelea erau fragmente prin
care fulgera Chemarea și, dacă le adun, cititul e ca
plecarea pentru pelerin”. Iar revelația se produce,
repet, abia la capăt de drum, după ce Monica își va
fi împlinit datoria de a salva, îngropându-și o
vreme „talantul”, viețile tuturor celor din familia
sa („Am desfăcut foaia și am găsit în ea o oglindă,
în care am văzut cum chipul meu se risipește,
pentru ca, dincolo de el, să se arate fața mamei care
se estompa recompunând obrazul de fetiță al
bunicii mele...”).
Volumul de față recompune așadar, din
confesiuni și fragmente memorialistice aglutinate
pe o vagă canava narativă, o tulburătoare
autobiografie spirituală, la finalul căreia autoarea
descoperă chipul lui Dumnezeu și, odată cu el,
„talantul” camuflat atât de mult timp în blazonul
familiei sale. Pasajul următor vorbește de la sine:
„Mă mișc într-o lume care, dispărând, nu-mi lasă
senzația incertitudinii. Fiecare chip drag care se

desface pierind devine o emanație pură; dincolo de
imaginile cunoscute, lăsate în urmă de curgerea
anilor, mi se arată prezența divină. E ceva fără
culoare, fără sunet, fără mireasmă, fără lumină,
fără umbre, fără spaimă, fără cutremur. E ca aerul
pe care îl respir. (...) Așa mi s-a lămurit că dorul
meu de tata era dorul de Dumnezeu care mă făcea
să întrezăresc bucuria drumului pierdut, îndelung
căutat, dintr-odată regăsit. Pe când mă minunam,
am simțit cum suie din pământ, cum se adună, în
aerul răcoros, lunecând prin frunzișuri, cum vin,
prin miresmele plutitoare ale dimineții, cei care nu
mai sunt”.
În cartea Monicăi Pillat trăiește de acum
întreaga familie, renăscută parcă la o nouă viață
prin iubirea care însuflețește mai întâi amintirile
(oferite nouă, cititorilor, în forma sacrificială a
unor ofrande ale memoriei), pentru ca apoi,
„catifelată de presentimentul morții” și de prezența
mângâietoare a divinității, să se prefacă izbăvitor
în „lumină lină”.
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NICOLAE SILADE,
PE
Emanuela ILIE
Numai la o primă vedere, poemele în proză din
calea victoriei (Cartea Românească Educaţional,
Iași, 2019) susțin ideea că Nicolae Silade preferă o
poezie de notație ce înregistrează – sec, dar expresiv
– spaţii și figuri asociate cu deriziunea, grotescul sau
caricatura existențială. La drept vorbind, indiferent la
ce pagină deschide volumul scriitorului timișorean,
cititorul poate descoperi decupaje în care desenul
sordidului, doar întîmplător travestit în straie
românești, este executat fără greș. Iată, spre ilustrare,
cîteva fragmente emblematice din desfășurarea
poematică amplă ce dă și titlul volumului: „de ziua
franței iată-mă în micul paris bucuros să vă văd din
nou să revăd vechile parcuri clădirile vechi cișmigiu
herăstrău lacul tei casa scînteii casa poporului casele
o iau pe magheru pe dorobanți spre calea victoriei și
iată doamnelor și domnilor calea calea victoriei this
way ladies and gentleman da pe aici urmați-mă și vă
voi arăta calea vă voi arăta totul vă voi povesti totul//
(...)// mă răcoresc și văd și aud alături arabii vorbesc
de afaceri 9 milioane de euro zice unul 9 milioane de
euro zic eu și mă mir și mă gîndesc la cei fără bani
fără casă la cei singuri mai ales la cei singuri în
postcomunism postmodernism postumanitate din
cinci în cinci minute sună sirena salvării pe calea
victoriei afacerile arabilor înfloresc europa hotel sir
hotel elis grand hotel// aici unde mă aflu e super e
intim dar fumatul e interzis trebuie să ies pe balcon să
fumez și să beau ăștia vor să facă din infern paradis
sărind peste purgatoriu jos în birt doi țigani se ceartă
pe un bilet de avion el vrea la londra ea la paris el își
face vînt cu evantaiul ea e grasă pînă peste poate își
flutură întruna poalele rochiei e o adevărată șatră aici
un spectacol fără// gypsy queen (...)// veniți pe calea
victoriei doamnelor și domnilor să mergem la
academie la parlament la președinție să mergem la
monarhie să mergem să trîntim politichia în boscheții
din parcul gării de nord unde vine prostituata să se
culce cu tine tocmai cînd vrei să te trezești și din cinci
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în cinci minute sună sirena salvării pe calea victoriei
vrea cineva să fie salvat? vrea cineva să fie?” (calea
victoriei, I) Sau cîteva secvenţe, tot elocvente, din
aleea litoral, transformată într-un întristătoare paradă
de expresii ale kitsch-ului: „istanbul kebap peroni
terase manele gogoașa înfuriată rock decibeli
romanţe tineret beţivi bătrînet megadiscoteca
tineretului supermarket farmacie tarabe cu suveniruri
retro foto art distracţie nonstop printre nonstopuri
viaţă nonstop (ce frumos sună!) în fuga ta de
simboluri tu însă te întrebi ce vrea să însemne zborul
porumbelului alb peste vilele de la malul mării// ţi-ai
dorit să prinzi vreme frumoasă la mare și vine o zi ca
asta urîtă urîtă urîtă în nu ai ce face nu ai ce vedea
(dacă mai e ceva de văzut după ce ai văzut totul) stai
pe balcon si privești marea învolburată valurile
învălurite de valuri cerul acoperit femeile acoperite și
bărbaţii sub acoperire urîtă urîtă e vremea acum dar
femeile tot frumoase// parcă mai frumoase decît
dezgolite (aici sunt avantajate babele) mai frumoase
în rochii retro în blugi rupți în fuste mini” etc. etc.
După cum se observă, prin numeroși referenți –
pe care, pe urmele anumitor sociologi ai identităţii
(Alex Muchielli, Loredana Sciolla & co), aș risca săi împart în materiali, proprii și sociali – , identitatea
poetică pare a se fixa într-un spațiu și un timp ușor de
raportat la actualitatea noastră recentă. Recentă – nu
actuală, mă grăbesc să adaug, avînd în minte faptul
că, pe halucinantul fond socio-medical covidic
(horribile dictu!), dimensiunile geografiei noastre,
deopotrivă fizice, culturale și spirituale, s-au reconfigurat cu totul neliniștitor. Așa încît, indiferent de
cromatica sau pitorescul lor aparent, colajele de felii
sănătoase de viață urbană (desigur, nesănătoasă!)
tăiate în calea victoriei, fotogramele sau
instantaneele expurgate de sensuri grave pe care
Nicolae Silade le decupa și reproducea, cu o minuție
de grefier al realului, în A.D. 2019 pot părea, acum,
piese de recuzită muzeală. Unele care marchează însă
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de două ori mai apăsat (i.e. mai întunecat) ideea de
absență teribilă, diferență radicală sau distanță
ireconciliabilă – îndeosebi între reprezentări,
percepții și lumi interioare.
Cu toate că scriitorul este, cum spuneam, un
excelent grefier al realului, poezia lui se întemeiază
totuși pe o cu totul altă dimensiune decît cea propriuzis socială ori etno-identitară. Camuflajul de homo
viator – frecvent erijat, după necesităţi și cu drapajul
intertextual cuvenit, cînd în Ulise al lui Homer, cînd
în Ulysses al lui Joyce – face mai mult decît să îi
ofere prilejul coborîrii în infernul unei existențe
colective descentrate, lipsite de busolă morală și
temei fiinţial. Deși pare a viza fantoșele mișcate pe
pînza urbană, acest trigger po(i)etic are o cu totul altă
țintă, anunţată prin cugetările amare pe marginea
inadecvării congenitale, dezvăluită însă pe deplin
abia prin reflecțiile grave, cu un miez autentic
religios, ce constituie adevărata sursă de alimentare
existenţială și discursivă a căii victoriei. Nici armura
(auto)ironică, nici țesătura de protecție intertextuală,
abil întinsă în jur, nu pot ascunde irizările acestui
nucleu de încărcătură energetică maximă: „cînd totul
se reduce la un pixel dintr-o imagine/ care îţi stăruie
în memorie dincolo de memoria/ timpului cînd se
face liniște în jurul tău și liniștea/ aceea te cuprinde
intră în tine și te liniștește și e ca/ o întoarcere în sine
după ce ai rătăcit precum ulyse/ pe toate mările lumii
și te întorci acasă și acasa nu/ mai e acasă ce mai poţi
spui ce mai poţi să faci/ cînd toate au fost făcute// și
desfăcute și totul se face din nou stai singur cu o/ bere
în faţă și bei și tot bei în timp ce penelopa ta se/
iubește cu dușmanii tăi (...)//după patruzeci de zile de
potop după patruzeci de/ zile în pustiu realizezi că
ești încă viu și că a fi/ viu e o minune dar cine să-și
amintească de tine de/ aventurile tale pe mare cînd tu
ești amintirea/ tuturor și numai tu îţi amintești de toţi
cînd marea/ acoperă totul și cerul acoperă marea și
deasupra/ ești tu doar tu cel născut din sine prin sine
pentru/ sine iar trecutul prezentul/ viitorul sunt
convenţii umane cum spunea/ montale ce comedie
umană divină ce dante ce/ joyce ce nietzsche
dumnezeu are ultimul cuvînt în/ traducere asta
înseamnă că el este da cel care este/ la urma urmei
însă cine va călca pe urmele noastre/ și ce lăsăm în
urmă cînd totul se reduce la un pixel/ dintr-o imagine
care îti stăruie în memorie dincolo/ de memoria
timpului”. (13)
E limpede astfel că, transformată în viziune,
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vederea panoramică a lui Nicolae Silade nu reţine
(în)semnele decăderii sociale, biologice și/ ori
spirituale din împrejurimile propriei ființe decît ca
simple agregate lirice. În interstițiile spațiului poietic
configurat în carte luminează de fapt certitudini de
cea mai curată extracție filosofică sau religioasă:
„hotel marconi padova piața san marco veneția și
patru anotimpuri într-o singură zi și toată viața într-o
singură clipă așa să trăiești spune un poet suedez cu
dorul ironic după o vecie ironică după lucrul în sine
şi materia indestructibilă cu ura împotriva prostiei
generale a statului şi a legilor cine să-l contrazică? fii
calm şi taci şi aşteaptă mai spune el gunnar ekelöf și
mai zice:// așteaptă mîntuirea ce vine cînd nu mai e
vreun izbăvitor […] cînd soarele va intra în pămînt şi
luna în piatră da trebuie să speri sau să crezi sau
amîndouă altfel e greu pe pămînt cum spune bacovia
și viața ta nu e viață e moartea ce se ispășește trăind
cum a spus ungaretti dar să revin am pornit așadar pe
un drum singurul drum care duce din noi înșine spre
noi înșine//(...)// ai văzut cum ne culcă luna la pămînt
cum ne ridică soarele din ape și dumnezeu din cuvînt
spre cuvîntare și binecuvîntare dacă ai văzut patru
anotimpuri într-o singură zi și ziua aceea e a opta zi
și anotimpul în care ajungi e al cincilea anotimp
atunci înseamnă că semnele s-au adeverit înseamnă
că ai înțeles neînțelesurile și mai înseamnă că ești cel
care trebuie să fie// și nu mai urmează decît învierea
acea înviere despre care toți vorbim acea înviere în
care toți credem dar nimeni nu vrea să o
mărturisească să o încerce pentru că e un exercițiu
spiritual la urma urmei doamnelor și domnilor și îți
arde creierul îți arde sufletul în timp ce trupul tău
călătorește prin cele patru anotimpuri padova san
marco liubljana și szeged și calea victoriei”. (calea
victoriei, V)
În punctul lor valoric cel mai înalt, poemele în
proză ale lui Nicolae Silade își provoacă cititorii să îl
însoţească în singura călătorie care contează cu
adevărat, din moment ce mizează pe exerciţiul
spiritual al căutării Fiinţei dincolo de înșelătoarele
corpor(e)alităţi din infernul cotidian. Amintindu-le în
același timp că această cale a victoriei sigure se
confundă, în cazuri fericite, cu însăși via poetica...
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.
ANTOLOGIA UNUI DESTIN LITERAR
Alexandra OLTEANU
Rolul major al antologiilor de poezie este de a
configura o imagine completă, coerentă estetic, a
viziunii,
tehnicilor,
tiparelor
literare,
convingerilor și identității artistice a unui poet ce
a dat o operă pe cât de vastă, pe atât de incitantă
și ofertantă cultural. Însuși efortul de selecție
presupune armistițiul gustului cu sensibilitatea și
expectanțele de lectură, iar antologatorul îi revine
sarcina temerară de a reconstrui un portret literar
fidel reprezentărilor cuprinse în imaginarul
colectiv, dar pe care să îl pigmenteze cu
zvâcnirile propriilor afinități estetice și
sensibilități artistice. Dar atunci când
antologatorul este el însuși poet și apropiat al
scriitorului devenit subiect al antologiei, ne
putem aștepta la un volum care să întrunească
toate așteptările cititorilor exigenți. În cazul
antologiei de poeme dedicate poetului Miron
Kiripol, intitulată grăitor Neistovită inima
vântului (Editura Cartier, Chișinău, 2020),
întâlnim un exercițiu reușit de recuperare a unei
figuri literare emblematice din cultura noastră.
Poetul Constantin Abăluță este artizanul
interesantei selecții, din lectura căreia se
profilează explorări extatice ale spiritualului
modelat de experiențele căutărilor febrile.
Antologia ne conduce prin șaptesprezece volume
de poezie ce vădesc evoluția artistică a
scriitorului și pictorului Miron Kiripol. Cu toate
că universul liric este unul amplu, străbăt de
numeroase viziuni fulgurante, piesele lirice care
alcătuiesc această colecție de poeme surprind
prin consecvența artistică și prin unitatea
strategiilor estetice, conferind întregului impresia
unei organicități fortuite. Fizionomia poemelor
este una mobilă, schimbătoare, ce pare a căuta să
capteze esențe volubile, polimorfe, pentru a le
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traduce într-un limbaj poematic fascinant prin
forța sa expresivă, alegorică și livrescă.
Amestecul de gnomic și esoteric este turnat în
scenarii lirice străfulgerate de obsesii nocturne
ori de stări fantasmatice care scrutează
indefinitul. Neliniștea existențială devine
palpabilă încă de la primul volum, Jocul lui
Adam (1967), valorificând decoruri lunatice ce
încearcă adesea să realizeze sinteze ale
contradicțiilor convulsive. Peregrinările halucinatorii au mai degrabă o valoare simbolicoritualică, și își extrag seva dintr-o nostalgie
ocultată a purificării: „Am alergat prin aer pe
lângă spiritele/ ce își împărțeau bunătatea,/ odată
cu soarele, odată cu pietrele în care era cald./ Mam scufundat în lumină, m-am regăsit gol./ Sarea
a pus acești solzi peste sufletul meu,/ și am trecut
luna, am trecut soarele alb/ unde e atât de frumos,
unde aș vrea să pier” (Fuga, p. 24). Versurile sunt
grefate adesea pe sugestiile luminii și
întunericului tranzitoriu, prefigurând o contopire
irealizantă a două lumi, ambele explorate de
imaginația avidă de un posibil plasat la granița
amăgitoare cu apocriful: „Aștept să treacă
noaptea, să pot pleca,/ Aproape de dimineață
străbat un oraș pustiu/ prin care nu mai umblă
decât somnul,/ dar abia de trec o stradă,/ și
oamenii ce retrăiesc în vis/ vin mai mulți decât au
fost pe pământ,/ părăsesc morminte,/ piramide și
munți, fluvii sfinte,/ ținându-se după mine,/ femei
și copii, bărbați și adolescenți/ îmbrăcați în haine
de duminică” (Cântec, p. 27. Amalgamarea de
gesturi lirice și succesiunea de imagini desprinse
din cadrele firescului amplifică efectul
deconcertant produs de bizareria cu irizări
vizionare.
Odată cu cel de-al doilea și cel de-al treilea
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volum, Schimbarea la față (1968) și Această
pierdere (1992), asistăm la o ancorare mai
puternică în familiar, în orizontul unei existențe
preponderent contemplative, ce părăsește parțial
obsesiile fantasmatice în favoarea viziunilor
luminoase. Esoterismul este distilat printr-un
alegorism senin, ce se servește de virtuțile
imagisticii pliate pe gesturile naturii,
augumentate de actul contemplativ: „De ce mă
îngropi, vară,/ mai înainte de tot, mai înainte/ de
a vedea cum fructele pe mâna mea se coc/ și
bucuria mamei să le strângă./ De ce mă aruncați
în foc/ singur cu cerul lepădat deasupra./ De ce
rămân așa legat de umbra/ aceea însingurată fără
loc./ De ce au frunzele culoarea însângerată/ mult
în irisul meu/ și se întunecă o piatră/ atât de
străvezie sub râu odinioară./ De ce mă îngropi,
vară,/ grăbindu-te nepământesc” (Despărțire, p.
36). Ingenuitatea învăluie spectacolul imagistic,
iar ochiul, deși inițial pare a dirija sentimentul,
este deturnat de subversivitatea trăirii
acaparatoare, imposibil de camuflat sau dizolvat
în elementar. Fervoarea ezoterică este îmblânzită
de același alegorism seducător, transpus în
scenarii lirice de o simplitate gravă, concisă,
segmentat de vibrația unei melancolii demne: „În
formă de nor lumea face o pauză/ în copac, în
mine./ Fii rădăcină, fii nimicul menit, o felie de
pâine, firimitura” (Catren psalmic, p. 57).
Minimalismul expresiv și tăietura exactă a
versului imprimă regimului stilistic note de
austeritate rafinată.
Poemele în proză din Diotima (1997)
reprezintă mostre lirice de un manierism
meditativ esențializant, ce sacrifică artificialul pe
altarul micilor istorisiri ori reflecții pilduitoare.
Modulațiile grave ale vocii frizează scenarii
prevestitoare, arhetipale prin frumusețea lor
zbuciumată. Învelișul stilistic iradiază o
imagistică ce glisează dinspre abstract spre
senzorial, schițând confruntări apoteotice cu
sensurile umanității întrezărite sub amenințarea
nimicului și derizoriului: „Simt cum mi se răcesc
picioarele. Căldura mă părăsește încă o dată în
această biserică rococo a cărei zidire hăituiește
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grandilocvența, iar glasurile credincioșilor
urmăresc vlăguirea oricărei spiritualități. Nu te
poți ruga într-o măreție nepotrivită. Omul e făcut
din memorii infime, din murmure abia create”
(Memento mori, p. 67). Alegorismul se conjugă
cu impresia că luciditatea nu poate fi sacrificată
în totalitate pentru a accede la cunoaștere, iar
imaginația poetică traversează cu pași fragili
scenariile lirice în căutarea unei frumuseți
crispate, rezultat al unui ritual alchimic, îmbibat
de esoterism.
În Solitudinea lui Eros (1998) și Ceea ce
sferele gândesc despre noi (1999), adună piese
lirice mai puțin ispitite de aerul convulsiv și
deconcertant, fiind preocupate de imersiuni în
sentimental. Poemele ce își aleg drept pretext
iubirea, transformată în obiect de reflecție, sunt
construite pe același tipar al fastului imaginativ
impregnat de sugestii esoterice, mistice și
alegorice, ce ies la iveală de sub platoșa stilizantă
a efectelor estetice dozate cu migală. Starea lirică
este una elevată, individualizată printr-o
intensitate ce frizează deruta paroxistă, fiind
favorizată de siluetele concise ale poemelor și de
simplitatea rafinat-misterioasă a discursului:
„Am fost mereu un nor, o ficțiune./ Ca
frumusețea în frunza căzută de tei/ Am purtat un
lințoliu pe alei/ La ora când noaptea măsoară
zorile/ Cu liniștea puternică a unui echer” (Liniște
puternică, p. 102). Avânturile spiritualizante
operează o desprindere de constrângerile
empiricului, o inițiere și totodată un sacrificiu,
devenit o etapă dintr-un proces metodic de
purificare: „Constrâns de nori mitologici/ Mă uit
la apă și devin cercul ei/ Ce dă spațiul fără sfârșit/
Celui crezut mort./ Iar tu cea mai frumoasă dintre
lacrimi/ Mă clatini sub ace de pin./ Copacul
umblă din mugure roșu în mugure roșu,/ Adună
plăcerile vântului/ Ca noaptea să ne fie castă”
(Nori mitologici, p. 107). Moartea este
ambiguizată și învăluită în mister metafizic,
natura devenind de această dată un decor și o
recuzită inspirată într-un spectacol sufletesc.
Oscilațiile perpetue între realitate și simbol, între
voluptate și impas, constribuie la intensificarea
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irealității fantasmatice, circumscrisă de contrarii.
Seninătatea și spaima, alegoria și esoterismul
rafinat contracarează emergența aerului tenebros,
instaurând efervescența revelației.
Poemele selectate din volumele Poezii și
variante (2003), Cerul ca unică ispită (2004),
Când noaptea e mai lungă în om ca noaptea și
Fortăreața (2009), sunt construite prin
întrebuințarea aceleiași imagerii bogate, cu
reflexe fantaste și aprinderi imaginative, însă
aceste detalii converg către imaterializarea
materialului.Construcția siluetelor lirice și
strategiile limbajului trădează o regie lirică de
mare rafinament literar, aflată în consonanță cu
predilecția către sugestiile indefinitului sau
nenumitului: „Cea care sărută sicriul, Ea ce se
joacă/ Făcând să țâșnească din piatră/ Destinul
constelațiilor,/ Își pâlpâie magicienele/
Împletituri de umbre, genele/ Pe trupul acelui
bărbat/ Cu moartea chiar însurat./ Va fi un
zgomot de nimic,/ O picătură de ploaie, o frunză/
Trosnindu-și uscăciunea/ Și anunțând că e
toamnă./ Rătăcește colina printr-un soi/ De
spumă a diluviului” (Ea, p. 135). Senzualitatea
este filtrată sentimental, iar spiritul pare să
orchestreze, altături de natură, un spectacol
epifanic, hiperbolic, la capătul căruia se
întrezărește victoria, renașterea. Mecanica
existenței tinde să depășească stadiul
funambulesc de convulsie, așteptând iluminarea
de la capătul unor lungi șiruri de înfrângeri.
Luciditatea nu este niciodată excesivă, ci este
controlată de forța reflecției sau de cea a
contemplației vizionare. Între simțământ și
cunoaștere nu se mai dau lupte, iar vibrația
metafizică este stimulată de insolitul imageriei.
Tensiunea asocierilor imprevizibile se îmbină
armonios cu solemnitatea gesticulației poetice,
așa cum se observă și în poemele extrase din
Numele pietrelor sfinte (2016), Spinii din care mă
câștig (2017) și La marginea focului extrem
(2018). Substanța lirică se decantează prin
concizie și prin dublarea realului, întrebuințând
imagini și decupaje ideatice tăiate cu o precizie
esențializantă: „Știi ce inimă are vântul,/
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Înspăimântătoare inimă, Nicicând nu istovește/
Sub prădalnice lovituri./ Stăruie să-i fie omului
inimă./ Auzi-o cum bate de-ți rupe-n mii de
verbe/ Lumina pieptului./ Ți-a intrat acolo și
respiră ca speriată/ Părăsită pe-o insulă
plutitoare./ Rămâi cu el, așa ți s-a poruncit,/ Și
cerul te pudrează cu nori/ Lacomi, te încearcă/ O
sfială copilăroasă./ Inima bătând peste inimă/ Se
îmbarcă în liniște” (Inima vântului, p. 215).
Tentația desăvârșirii poetice atrage cu sine
viziuni estetizante, care tinde să învăluie o
materialitate incadescentă, pentru ca apoi să o
convertească într-o imaterialitate obsesivă.
Imagistica este stilizată de obicei prin metaforă și
șlefuită până la obținerea unui efect cât mai
reverberant. Plasticitatea este însă subordonată
ideii și trăirilor, semn că poetul pledează
împotriva artificialului gratuit ori a tabloului ce
reprimă zvâcnirile sufletești.
Antologia Neistovită inima vântului, atent
alcătuită de poetul Constantin Abăluță, reprezintă
o cartografiere desăvârșită a universului liricii lui
Miron Kiripol, și totodată un exercițiu rezonant
de recuperare a unui destin literar marcant prin
relevanța literar-estetică și prin fizionomia sa
particulară în peisajul liricii.
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SĂGEATA NEAGRĂ
VENITĂ PE LA SPATE

Adrian G. ROMILA

Texte poetice scrise puțin înainte de moarte avem
(Nicolae Labiș, Aurel Dumitrașcu, Marin Sorescu),
dar în proză mai puțin, și când spun proză, mă
gândesc la pagini de jurnal care, precum poezia, să
consemneze la cald, în timp real, experiențele
dramatice ale ultimelor zile, ale ultimelor ceasuri.
Înaintea iminenței morții, nimic nu mai are
importanță, parcă, iar literatura, cu eventualele ei
pretenții estetice ori hermeneutice, nu face excepție.
Față de poezie, proza (diaristica) nu presupune
intrumente de camuflaj retoric, dimpotrivă, ea e
discursivă, accesibilă, de aceea, adevărul ei are un
impact imediat mai puternic. Ea cere timp de notare,
dar notarea e aproape instantanee, scrii ce simți, ce
vezi, ce auzi, fără masca încifrării metaforice. În
proza din preajma morții funcționează perfect
principiile autenticității camilpetresciene și-n albul
egal al scriiturii, și-n cronologia ei deconstruită de
eternitatea marii treceri. Intensitatea prozei rezultă
nu din combustia formulărilor simbolice, ci exact din
misterul înfricoșător al referentului ei, înfățișat
denudat, groaznic, așa cum e el, de fapt. Doar să-ți
dea voie soarta să mai apuci să-l mai scrii.
Ultimele... (Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2020) sa vrut o antologie a textelor ultime ale lui I.D. Sîrbu,
elaborate de scriitor în orizontul cancerului
devastator despre care a aflat în noiembrie 1988, la
70 de ani. Deși operat imediat și tratat, cancerul îl va
răpune în septembrie 1989, fără să-l lase să mai
prindă eliberarea de comunism, pe care oricum o
prevăzuse. Toma Velici, îngrijitorul ediției, a adunat
pagini de jurnal (Caiete), de corespondență, de
interviu (cel despre Blaga, complet), confesiuni
audio (ce s-a mai păstrat), fotografii din arhiva
personală și scurte opinii critice despre opera celui
ce semna uneori „măgaru´ Gary”. Multe dintre ele
inedite, textele lui I.D. Sîrbu sunt văzute ca singura
arvună rămasă în locul memoriilor mereu cerute (de
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alții) și invocate (de el însuși), dar niciodată scrise.
Citite acum în această formulă, textele își conjugă
reverberațiile în vecinătăți ce recompun tanatice
pulsații existențiale și intelectuale. I.D. Sîrbu se
mișcă și gândește în umbra bolii fatale, cu care, în
ciuda avansului ei rapid (de care e conștient și pe
care chiar îl consemnează scrupulos, nu atât cu
detașare, cât cu destul umor), încearcă să
conviețuiască: face planuri prudente (cu gândul –
spulberat doar de constatarea metastazelor finale –
că poate Dumnezeu îi va mai acorda timp),
alcătuiește bilanțuri, se roagă (metastaza se înrudește
cu metafizica, în opinia lui), are vagi gânduri
sinucigașe, rememorează evenimente biografice (ale
sale, ale profesorilor săi, ale inamicilor, ale
congenerilor), recontextualizează apariția în
România și traducerea în afară a cărților sale, trimite
la opera de sertar (fără să știe ce carieră postumă va
face), face comentarii literare, teatrale, politice și
filosofice, citește mult, își ia rămas bun de la
prieteni, consemnează micile bucurii și neajunsurile
cotidiene (avansul tumorei din gât, costul și tipul
medicației, afectarea unor funcții fizice vitale).
Multe detalii sunt de reținut și nu știu dacă au mai
apărut atât de complet în alte texte anterioare:
originile etnice mozaicate, împrejurările reînfierii de
către propriul tată, viața de familie la Petroșani,
copilăria, studiile liceale și universitare, primele
ieșiri în lume, războiul, relațiile cu Negoițescu și
Doinaș, opiniile despre Blaga, Noica și Cioran,
atmosfera întunecată a literelor clujene din timpul
stalinizării, raportul cu ficționalizările din romanul
„despre el” al lui Marin Preda, prostia
comunismului, anchetele, torturile și închisoarea,
prima și a doua soție, ce au devenit „azi” cei „de
dinainte”, limba română, cărțile primite, ce-nseamnă
să scrii despre moarte față de ce-nseamnă s-o trăiești
etc.
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Cele mai intense texte din volum, testimonial
vorbind, îmi par scrisorile. Ocupând mai mult de
jumătate din substanța cărții, ele au destinatari dintre
cei mai diverși, de la prieteni scriitori la membri ai
familiilor (Dorina Al-George, Nicolae Carandino,
Delia Cotruș, Ștefan Augustin Doinaș, Maria
Graciov, Xenia Mămăligă, Jiří Našinec, Alexandru
Paleologu, Horia Stanca, Mariana Șora ș.a.) și toate
sunt redactate ulterior descoperirii cumplitei tumori.
De aceea toate se referă în primul rând la
evenimentul care i-a marcat implacabil ultimele luni
de viață, ca o formă de a explica obiectiv tuturor
nedorita „ieșire” din scenă, și de aceea rândurile
(multe redundante, de la un destinatar la altul) capătă
valențele unui testament, ale unei despărțiri pentru
care protagonisul simte nevoia să lase cele mai bune
cuvinte celor pe care i-a iubit.
Mă voi referi aici doar la scrisoarea către Virgil
Nemoianu (datată „3 iunie 1989”), ea esențializează
principalele referințe epistolare ale lui I.D.Sîrbu, cu
tot cu retorica lor specifică, devenită, odată cu
apropierea morții, o a doua natură. Pentru că am
dorit să las deoparte orice comentariu (cred că ar fi
fost și inutil), iată această retorică sublimă,
organizată categorial, cu teme reluate în toate
scrisorile:
Mărturisirea bolii: „am un cancer generalizat”,
„am mari greutăți la vorbire și la înghițire”, „dureri
cumplite”, „am intrat în lunga și dureroasa agonie ce
premerge sfârșitul”, „am ordinul de lăsare la vatră
primit”, „voi muri curând”, „boala asta m-a lovit ca
o săgeată neagră, venită pe la spate”.
Tumoarea: „un cernobîl deasupra omușorului”,
„un mic și cochet soare nipon”, „o tumoră în locul
unde ar fi trebuit să fie amigdala stângă, la rădăcina
limbii, pe esofag, și undeva în sistemul nervos”.
Relația cu sfârșitul: „mă consider bine pregătit
(creștinește) pentru acest sfârșit, totuși mi-e frică
mereu ca nu cumva aceste dureri ce mușcă din trupul
meu să-mi altereze, într-o bună zi, luciditatea la care
țin atât de mult”, „nu neg că gândul paharului cu
cucută, al băii lui Seneca sau al pilulei lui Malraux
mă ispitește din ce în ce mai insistent”, „moartea e o
taină, ea nu are nimic comun cu literatura”, „mă
consider destul de bine – și din inimă – pregătit
religios pentru acest prag albastru, peste care am și
început să trec”, „mă pregătesc pentru intrare într-o
altă colectivă”, „cred că prietenii mei, plecați mai
demult, Blaga, Ghibu, Rusu, Roșca, Stanca, Cotruș,

Eta Boeriu, pe Otopenii de dincolo, mă așteaptă,
agitând stegulețe”.
Opera, in potentia și in actu: „dacă ar fi fost
posibil un dialog liber și total între noi doi, cred că
am fi putut realiza un reușit duo-filosofic, politic,
religios”, „cred că, din punct de vedere filosofic,
acum, la 70 de ani ai mei, pot spune, cu ironie, că am
câștigat absolut toate bătăliile mele teoretice,
pierzându-mi, desigur, viața, cariera, opera”, „îmi
lipsesc 17 ani din inventar”, „am publicat 11 cărți,
am apărut în mai multe antologii, am fost tradus (și
jucat) în alte limbi”, „mai am gata de publicare
câteva opusuri de bătrânețe”, „cele mai bune cărți ale
mele rămân nescrise”, „stau drept și curat în fața
dascălilor mei ardeleni: cât am putut, am onorat
încrederea acordată”, „am scris mult despre moarte –
acum, de când am în buzunar și ordinul de chemare
și cel de lăsare definitivă la vatră, mă simt eliberat de
literatură”, „eu mi-am meritat țara și limba”.
Cuvinte de rămas-bun: „îți mulțumesc pentru
prietenia și răbdarea ta”, „cu dragoste, lacrimă și
pace interioară, te sărută ca un frate, al tău...”.
Primind curajos „săgeata neagră venită pe la
spate”, ca un cavaler adevărat, I.D.Sîrbu n-a făcut
altceva decât să dea încă o dată, consecvent, proba
supremă de demnitate. Era ceva ce făcuse toată viața,
cartea aceasta n-o spune prima oară, doar o întărește,
exemplar.
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L I T E R A T U R A

A Z I

RADIOGRAFIEREA
UNEI EPOCI
Ioan LASCU

ROZ A VÂN TU RI LO R

Tripticul jurnalier al lui Denis de Rougement
se întinde pe durata a două decenii, 1926-1946.
Jurnalul unei epoci (1926-1935), primul volum
ce include Țăranul de la Dunăre și Jurnalul unui
intelectual în șomaj, este cel mai voluminos,
însumând aproape tot atâtea pagini cât
următoarele două laolaltă: Jurnalul unei epoci
(1935-1936, de fapt Jurnal din Germania) și
Jurnalul unei epoci (1939-1946, Jurnal din două
lumi). Se observă un hiatus de doi ani – 1937 și
1938, când diaristul, care nu se aștepta, probabil,
la amploarea evenimentelor din proxima
perioadă (războiul și întâiul an postbelic), nu a
mai făcut consemnări. Oricum, anii din interbelic
și mai ales anii războiului au abundat în
evenimente, politice în primul rând. Dar
jurnalele lui Denis de Rougement nu sunt numai
politice. Sunt și personale, de idei, de fapt divers,
de observații psihologice, sociale, chiar de
formulări sociologice. De altfel, anii 20 și 30 ai
secolului trecut au cunoscut o dezvoltare notabilă a
cercetărilor și școlilor de sociologie. Una peste alta,
având în vedere timpul scurs de la momentele
însemnărilor, acestea au căpătat o semnificație istorică
aparte. Autorul ar fi optat, după propria mărturie, pentru
povestire, în definitiv pentru Istorie, ceea ce i-a și reușit
în măsura în care subiectivismul nu obstaculează prea
mult obiectivitatea. Structura exterioară este cea de
jurnal obișnuit, consistentul material fiind organizat
cronologic, pe zile și ani, cu pauze de inevitabilă rutină.
M-am ferit să aduc vorba despre un eventual caracter
dat de notații intime, ținând seamă tocmai de predilecția
autorului pentru jurnale non-intime.
Gânditor de origine elvețiană, Denis de Rougement
(1906-1985) trece drept întemeietor al curentului
personalist în filosofie: mai exact unul din
întemeietori, pe lângă Emmanuel Mounier (19051955). Identic ar sta lucrurile și în ce privește revista
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Esprit, la a cărei apariție și menținere se regăsesc
contribuțiile celor doi. Esprit, alături de Ordre
Nouveau, a fost principala publicație ce a susținut
curentul personalist în filosofia interbelică. De fapt,
Esprit a fost fondată și condusă de Emmanuel
Mounier. El este și autorul Manifestului personalist.
De asemenea, a condamnat înscenările judiciare ale
regimului stalinist din anii 1930. Două dintre scrierile
cele mai cunoscute ale lui Em. Mounier sunt
Introduction aux existentialismes (1946) și Qu’est-ce
que le personnalisme (1947). Atât Denis de
Rougement cât și Emmanuel Mounier se revendică în
postură de filosofi personaliști de la poetul și eseistul
Charles Péguy. Nu întâmplător prima lucrare
importantă semnată de Em. Mounier este La pensée de
Charles Péguy (1931). Acesta a fost locotenent în
Primul Război Mondial, căzând pe câmpul de luptă la
nici o lună după începerea conflagrației, la 5
septembrie 1914. În gândirea lui Charles Péguy se
recunosc idei din filosofia lui Henri Bergson al cărui
audient a fost, dar și elemente naționaliste și religioase
catolice. Nici însemnările jurnaliere ale lui Denis de
Rougement nu sunt străine de reflexe naționaliste și
religioase, însă fără o amploare deosebită.
Ca idee generală personalismul, care a cunoscut o
multitudine de orientări, punea în centrul gândirii
persoana și problemele ei – filosofice, morale,
religioase, sociale, naționale etc., căutând să combată
dezumanizarea și înstrăinarea. S-a pus accentul pe
demnitatea persoanei, pe subiectivitatea și pe
autodeterminarea acesteia. A proclamat excepționalismul uman în raport cu lucrurile, cu ființele vii, dar
și consonanța cu natura. Conflictele interumane nu
trebuiau să declanșeze violență, ci căutarea unor soluții
benefice. Nu le era străină nici revolta, temă majoră la
Albert Camus, cel care și-a declinat statutul de
existențialist deși gândea și trăia într-un climat similar.
Deviația „realității în afara cadrelor unei logici statice

CONVORBIRI LITERARE

și carteziene ne duce în zone noi ale spiritului unde
acțiunea devine singurul nostru criteriu de coerență. Cu
alte cuvinte cerem operelor pe care le iubim să arate o
anume forță de revoltă. Primul impuls ne duce spre
Rimbaud, ne îndepărtează de Goethe”. (Jurnalul unei
epoci*1926-1935, p. 103). Angoasa este depășită prin
trecerea la acțiune. În aceste sensuri, personalismul se
apropia întrucâtva de existențialism, altă doctrină
proeminentă în epocă și, ca și existențialismul, acest
curent se bucura de aportul mai multor personalități de
nuanțe diferite. Dacă Emmanuel Mounier a acreditat
conceptul plural de existențialisme în 1946, un an mai
târziu Jacques Maritain scria despre... personalisme. A
existat un personalism european, american, estic etc.
Denis de Rougement a fost introdus în cercurile
personaliste de un jurnalist contondent pe nume (așa
semna!) Alexandre Marc. I-a făcut cunoștință atât cu
Emmanuel Mounier „care pregătea revista Esprit”, cât
și cu Arnaud Dandieu „care avea să inspire gruparea
Ordre Nouveau”. (v. pp.104-105). Umanismul
personaliștilor urma să potențeze voința de a trăi „în
chip uman”. Sub umbrela sloganului „Nici
individualiști, nici colectiviști, noi suntem
personaliști” noii doctrinari se considerau o generație
revoluționară care punea preț pe actualizare egal
„prezență” plus „realizare”, cum demonstra Denis de
Rougement într-un articol apărut în iunie 1932, în
revista Présence din Geneva. Sensul revoluției
personaliste, umanistă și anticapitalistă, se regăsea în
niște principii clare: „Apărare a omului total împotriva
a tot ce tinde să-l mecanizeze, să-l degradeze, să-l
castreze de orice violență spirituală și creatoare”.
Acea violență spirituală și creatoare, reclamată de
umanismul personalist, era îndreptată „contra unei
burghezii pe care faptul că se bucură de telefon și
ascensor o consolează pentru decăderea ei morală,
decădere altminteri pizmuită de un proletariat total
abrutizat de muncă și de cinema”. (passim, p. 105). Era
în fond o violență nebeligerantă menită să trezească la
acțiune poporul, națiunea, recte clasele de jos, și să
veștejească suficiența și cinismul unei burghezii ce
trăia în huzur. Umanismul a fost o marotă a unor
regimuri politice și mișcări de idei din peioada 19301950, asemenea personalismului, existențialismului,
socialismului, ba chiar asemenea comunismului. În
1946 Jean-Paul Sartre publica scrierea Existențialismul
este un umanism, iar despre socialismul de extremă
stângă ce să mai vorbim: o armă a propagandei
duplicitare era chiar așa-zisul „umanism socialist”.
Personalismul mai însemna și comuniune, așa încât
Denis de Rougement constata cu satisfacție cum la
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ideea principală – „O actualitate inseparabilă de o
Realizare” – subscriau grupuri de orientări deosebite
doar prin nuanțe și detalii:
„Formulă care, știu, suscită un același «acord»
profund, o aceeași «decizie» concretă la cele mai alese
spirite din generația noastră, cei de la Ordre Nouveau
(Arnaud Dandieu, Robert Aron), cei din grupul în
formare intitulat Esprit (Georges Izard, Emmanuel
Mounier), și cei care, proveniți din aceste grupuri,
colaborează la Plans cu Philippe Lamour (Alexandre
Marc, René Dupuis). Precum și alții care, în fiecare zi,
se descoperă și sunt descoperiți. La extrema dreaptă,
grupul de la Réaction (Thierry Maulnier); la tinerii
protestanți, grupul barthian de la Hic et Nunc; la poeții
filozofi câteva elemente rămase de la Philosophies, sau
care se formează acum, de la Réalité. Poate că nici o
generație nu a simțit, spontan, o comuniune de
atitudine esențială ca acum. Pentru că nici una, până
acum, nu s-a mai confruntat cu o amenințare atât de
urgentă și globală. Nimic nu poate să ne mai clatine
solidaritatea în fața primejdiei”. (op. cit., p. 106).
Denis de Rougement scria și gândea astfel în
ultima parte a anului 1932, într-un scurt dar dens
capitol intitulat explicit Despre toamna lui 1932 sau
nașterea personalismului. Lucra la o editură de unde
va fi concediat în curând, colabora la câteva reviste,
între care și NRF. Era informat despre reuniunile
nocturne ale comitetului director de la Ordre Nouveau.
Chiar participa la acele ședințe în care se discutau „teze
doctrinare, tactica revistei [...], acțiuni publice...”. În
apropiere, Mounier și Izard pregăteau pentru apariție
primul număr al revistei Esprit, pentru octombrie
1932. Erau pe recepție și personalități care nu achiesau
întru totul la ideile doctrinare ale grupurilor
personaliste. Între acestea, Jean Paulhan care, într-o
scrisoare trimisă lui Denis de Rougement, își exprima
rezervele referitor la „revoluția” preconizată și la
„umanism” ale cărui aspecte „depășeau omul”. J.
Paulhan a avut dreptate în măsura în care
personalismul a excelat în teorie, dar nu a înregistrat
efecte practice palpabile și de durată. De pildă, în
domeniul social grupul de la O. N. (Ordre Nouveau) a
lansat, abia în 1935, o inițiativă privind instituirea de
concedii plătite pentru muncitori, ceea ce guvernul
Léon Blum a și făcut fără a ține seama, pare-se, de
acțiunea grupului personalist. Autorul preconiza și o
„politică de pesimism activ” printr-o „mică revistă
intitulată Hic et Nunc” de orientare protestantă, „care
putea fi considerată la jumătatea drumului dintre Esprit
și Ordre Nouveau”. Se închega și un grup de
intelectuali ce avea ca obiectiv editarea unor „caiete
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periodice” ce urmau să fie „consacrate apărării și
ilustrării unei teologii dialectice și unei filosofii
existențiale pe linia Kirkegaard, Dostoievski, Karl
Barth și Martin Heidegger, cu referințe la Calvin în ce
privește doctrina politică...” (passim, pp. 109-110). Era
vorba, bineînțeles, de deja pomenita „politică de
pesimism activ”. Prea sofisticată pentru a fi diseminată
în rândurile poporului, ale națiunii, puțin cunoscute de
gânditorii personaliști, doctrina acestora nu avea sorți
de izbândă fără o „baie populară” sau chiar mai multe,
fără a cunoaște cum este, cum gândește și ce vrea
materialul uman ce ar fi trebuit să adere la respectivele
idei și să treacă la acțiune. Drept urmare Rougement
trece la investigații pe teren notate în secțiunea cea mai
întinsă a volumului, Jurnalul unui intelectual în șomaj
(1933-1935).
Așadar șomajul intelectual în conjuncție cu
necesitatea de a supraviețui în condițiile unei lipse a
asistenței sociale îl împing într-o primă perioadă la
izolarea pe o insulă cu doar 400 de locuitori din nordulvestul Franței. Este o izolare voită pentru a vedea cum
se poate trăi în afara zonelor urbane. Partea I se
intitulează pur și simplu Nu locuiți în orașe! Micul
ținut era auster și pustiu, o zonă de lande: „Iată insula:
o plajă joasă, câțiva pini, două-trei barăci de lemn”. La
fel și „realitatea vie a «poporului»” trăitor pe insulița
asaltată de talazurile Atlanticului. Oamenii simpli și
inculți nu-i înțeleg pe intelectuali, pe „cărturari” cum li
se mai spunea în epocă, cei care la rândul lor se
distanțează de „popor” neputând ieși de sub carapacea
teoriilor fade, sterile, nesprijinite pe fapte: „În loc să
impună respectul pentru adevăr, arătând de pildă că el
implică fapte, intelectualii îl discreditează, îl
ridiculizează, îl reduc la un pachet de fraze corecte,
ingenioase uneori, și ineficiente prin definiție” (p.
162). După repetate reflecții Rougement constată că
factorul de separație, contraproductiv, este ruptura
dintre oamenii din popor și cultură: „Nu sunt oare două
lumi ce n-au avut contact niciodată, nici o măsură
comună? Și totuși sunt om la fel ca ei. Iar ceea ce scriu
mă interesează total ca om. Deci am dreptul să vorbesc
și de problemele lor. Însă felul în care o fac le va părea
mult mai absurd decât i se par, unui negru,
bolboroselile unui vrăjitor” (p. 192). Foarte
asemănătoare vor fi și concluziile desprinse după al
doilea an de sejur într-o zonă rurală din sudul Franței,
în apropiere de Nîmes, situată spațial la antipozi față de
insula din nord. Titlul părții a doua este cât se poate
sugestiv: Provincie sărmană.
Este de așteptat ca în acel timp, când viața politică
europeană începuse să se tulbure, autorul să fie
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preocupat de fascism, de comunism sau de
„democrații” și de raporturile dintre ele. În ceea ce erau
Cluburile de bărbați – este vorba de sudul Franței – un
subiect de discuție a fost, la un moment dat, fascismul.
Realitate controversată, incorect cunoscută – „Un haos
de prejudecăți, de informații false și formule
electorale!” (p. 261). Problema fascismului era specific
italiană „și... în nici un caz nu se poate pune la fel în
Franța”. Aici modul de exercitare a autorității era
impus de „cincizeci de ani de democrație parlamentară
și o întreagă tradiție de libertate”. Ca și în cazul
hitlerismului sau al stalinismului fascismul era privit
cu oarecare detașare neintuindu-se gravele amenințări
și pericole pe care acele regimuri le vor suscita într-un
timp relativ scurt. Opinia publică franceză era
neinformată, derutată sau nepăsătoare. Istoria va
adeveri fără impedimente efective din partea
democrațiilor occidentale temerea pe care Denis de
Rougement nu voia s-o ia în serios, atunci, în 1935:
„Ce este politica dacă nu generalul ca opus realului,
care este format din monadele nostre superstițioase? A
da frâu liber superstițiilor noastre, care psihologic
vorbind sunt adevărata noastră realitate, ar însemna să
aruncăm societatea în anarhia cea mai sângeroasă.
Politica nu trebuie să pornească niciodată de la
realitatea irațională a omului: de altfel nici nu ar putea.
Legea mea contează doar pentru mine. (Ce-ar fi să
ținem cont de toate bizareriile de care oamenii se
atașează ca de valorile lor supreme!)” (p. 265).
Realitatea aproape ignorată însă cu grave urmări în
societatea burgheză, dar și în regimurile totalitare,
consta în dezumanizarea rapidă a omului ale cărui
drepturi nu mai contau în fața statului. Inclusiv revolta
se pervertise, se „sublimase” „în reclamații, în țipete
electorale, jurnalistice”. Diaristul aduce în discuție o
problematică ce îi interesa cu aceeași intensitate dar cu
nuanțe deosebitoare și pe existențialiști și pe Julien
Benda (Trădarea cărturarilor). Dacă omul nu se mai
putea apăra cu adevărat, atunci statul devenea totalitar,
obligându-i pe cetățenii lui „să creadă în legile și
puterile pe care ar fi trebuit să le combată”, conchide
Rougement. Statul totalitar emană niște „puteri
mitice”, niște conglomerate ideologice fals patriotice și
fals umaniste, care au o influență monstruoasă asupra
popoarelor și care alimentează „amenințarea fascistă”
și „fanatismul comunist”. În fața unor asemenea
primejdii nici mișcarea personalistă, nici angoasele și
disperarea existențialiștilor, nici chiar politicile
democratice, naive și tolerante din nefericire, nu au
avut nici o putere.
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DAN PETRUŞCĂ,
SCEPTICUL NEMÂNTUIT
Adrian JICU
Mister și literatură. Eseuri aproximative
(1998, ediția a II-a, 2009), Poezia îmi stătea pe
genunchi (2005), Toate-s cam de pe când
(2008), Și toate celelalte cuvinte (2011), Semne
din cărți. Simptome, neliniști, paradoxuri,
deriziuni (2013), Oarecum anacronic (2018) și
Despre iubire și alte nimicuri (2021) – asta e, cel
puțin deocamdată, producția editorială a lui Dan
Petrușcă. Simpla enumerare a titlurilor
dezvăluie un spirit orgolios, care recurge la
formulări voit modeste și (auto)ironice,
conștient nu doar de statutul ingrat de astăzi al
cărții, ci și că totul e vânare de vânt.
Și totuși scrie... Fără a-și face iluzii că va
muta munții din loc, ci dintr-o nevoie
irepresibilă, de intelectual autentic, obișnuit să
trăiască în lumea cărților, așa cum mărturisește
în paginile introductive din recentul Despre
iubire și alte nimicuri, volum care include o
serie de eseuri publicate în revista Ateneu, în
intervalul 2014-2020. Le-am citit și la vremea
apariției, însă acum, la relectură, ele se
îmbogățesc
cu
perspectiva
întregului,
dezvăluindu-și intenția polemică, sugerată, de
altminteri, prin includerea iubirii în categoria
„nimicurilor”. E, fără doar și poate, o asociere
căutată, care avertizează, liminar, asupra
trivializării iubirii, devenită, așa cum se arată în
carte, simplă împreunare, mecanică menită a
satisface instinctul, o „terapie prin sex, care ar
rezolva problema stresului și nevrozelor”.
Conștient că a scrie despre iubire înseamnă a
te situa pe linia fragilă dintre sublim și ridicol,
eseistul topește în textele sale o bibliografie
consistentă, care merge de la surse fundamentale
la lucrări recente, polemizând cu nume
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importante ale actualității, din credința că unele
lucruri trebuie respinse sau, după caz, nuanțate.
I-aș menționa aici pe Alain Finkielkraut, pe
Alain Badiou și, mai ales, pe Michel Onfray,
despre a cărui Prigoană a plăcerilor, Petrușcă
afirmă că „este o carte spectaculoasă prin
amplitudinea culturală a autorului, dar unele
comentarii de-ale sale sunt tendențioase,
violente și uneori greșite. Ceea ce trebuie
neapărat spus este că argumentația lui Onfray se
întemeiază mai ales pe excepții, pe viziunile
«bolnave» ale unora...” Nu sunt omiși nici
Gabriel Liiceanu sau Nicolae Manolescu, ale
căror opinii despre „fructele iubirii”, respectiv
despre „voyerism-ul” din sonetul eminescian
Stau în cerdacul tău, sunt amendate prin
trimitere nu doar la clasici, dar și la exegeze
recente, care dovedesc o elasticitate intelectuală
care nu e la îndemâna oricui. În eseurile sale,
stau laolaltă Socrate, Platon, Aristotel, Xenofon,
Iulius Cezar, Schopenhauer, Nietzsche,
Kierkegaard și Freud, Sfinții Părinți, apostolul
Pavel, Origene, Curtius, Simone de Beauvoir,
Nicholas Saharov, André Glucksmann, Gabriel
Bunge, Jean-Claude Larchet, Octavio Paz,
Pascal Bruckner, André LaCocque, Alain de
Botton, Tom Nichols, Byung-Chul Han și mulți,
mulți alții, într-o desfășurare de forțe
impresionantă.
*
Golită de sentiment, susține Dan Petrușcă,
iubirea se desacralizează, transformându-se în
plăcere vremelnică. Acesta este, de fapt, firul
roșu al cărții, care gravitează în jurul unei teze
argumentate prin numeroase trimiteri la mit și
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literatură, la religie și la filosofie, prin asimilarea
unei bibliografii consistente, care confirmă
formația umanistă a autorului. Despre iubire și
alte nimicuri este, din acest unghi, cartea unei
(dez)amăgiri. Ceea ce deplânge Dan Petrușcă
este îndepărtarea de valorile spiritului, în care
vede singura rațiune de a fi. De aici nostalgia și,
implicit, refugiul în livresc, ca modalitate
(iluzorie) de a se apăra de invazia barbariei. O
barbarie pusă pe seama prăbușirii sistemului
educațional și a influenței crescânde a
corectitudinii politice, care impune o nou mod
de viață: „Ideologia politică actuală ar trebui,
după Badiou, să ia în seamă acest adevăr, fiindcă
schimbarea viziunii despre lume nu se face nici
la urne (nici la școală, care e «terminată», cum
decretează Badiou, fiindcă școala nu mai
răspunde nevoilor zilei), ci în stradă. Așadar,
înțelegem noi, chiar prin forță... Îmi par ciudate
aceste idei categorice care anulează parcă tot
exercițiul democratic modern, cu toate defectele
sistemului observate deja și de vechii greci care
l-au inventat”. Totul în numele unor „principii”
absurde frumos ambalate și livrate omului
contemporan
drept
noua
normalitate:
„Corectitudinea politică exagerează cu
discriminarea, abuzându-i, de fapt, pe autohtoni,
pe majoritari. Democrația înțeleasă astfel, este
generatoare de probleme, uneori insolvabile”.
Iar într-o asemenea lume, care își distruge
singură reperele, nu există altă soluție decât
întoarcerea la cultură.
Funcționează din plin în această carte mitul
Paradisului Pierdut: „Contemporaneitatea opune
uneori trecutului esențial «filozofia» rețelelor de
socializare, unde problemele nu sunt provocate
de interogații sau disecate cu precizia
chirurgicală a cercetării, ci sunt luate până la
urmă în răspăr, în derâdere”. Ceea ce deplânge,
de fapt, Dan Petrușcă este căderea omului din
condiția sa înaltă, unde îl adusese dragostea.
Redusă la plăcere carnală și lipsită de conținut
afectiv, ea îl întoarce pe om la condiția animalică,
anulând traseul parcurs, în Epopeea lui
Ghilgameș, de Enkidu, cel umanizat prin femeie.
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*
Consecvent obiceiului de a-și „prinde”
prietenii în cărți, Dan Petrușcă nu se dezminte și
adaugă în final câteva exerciții de admirație în
care comentează, cu generozitate și cam
didactic, proza lui Iacob Florea, poezia Norei
Iuga, pictura lui Mihai Chiuaru și sculptura lui
Dany și Gheorghe Zărnescu, în pagini care
dezvăluie nu doar cultul prieteniei, ci și
disponibilitatea pentru frumos, rotunjind astfel
profilul eseistului.
În tot, Dan Petrușcă e un conservator care
crede cu tărie în valorile spiritului. A nu se
înțelege însă că abordarea sa este pudibondă.
Homosexualitatea, incestul, adulterul, misoginia
sunt discutate echilibrat, cu argumente științifice
și culturale, într-o încercare de înțelegere a tot
ceea ce ne înconjoară. „Nimic din ce este
omenesc nu-mi este străin” pare a fi principiul
după care se ghidează autorul, pornind de la
constatarea că cei vechi (anticii) aveau un mod
firesc de a se raporta la homosexualitate și, în
general, la alteritate: „Nimeni pe atunci nu era
disprețuit sau prigonit pentru orientarea sa
sexuală”. Dar asta, subliniază eseistul, venea
dintr-o adâncă înțelegere a vieții și a lumii, care
a putut da naștere unor mituri precum cel al
androginului sau unei filosofii precum cea
greacă, pe temelia căreia se va construi Europa.
Sintetizând, l-aș include pe Dan Petrușcă în
categoria scepticilor. Un sceptic nemântuit, în
accepțiunea antică, pe care o lămurește el însuși,
citându-l pe Ortega y Gasset: „...unui grec,
scepticii i se păreau niște «bărbați teribili», nu
pentru că nu credeau în nimic, ci pentru că
aceștia «nu te lăsau să trăiești, domnule, pentru
că veneau la dumneata și-ți extirpau încrederea
în lucrurile care ți se păreau mai sigure». Ei
bine, asta face și Petrușcă, polemizând cu
dogmele actualității, pe care nu le poate accepta,
așa cum nu poate accepta conformismul unei
lumi aliena(n)te.
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E X

L I B R I S

O ANTOLOGIE
DE ADEVĂRURI ALECSANDRIENE
Ion BUZAŞI
Cărturar băcăuan activ și erudit, Ioan Dănilă este un
apărător competent și informat al corectitudinii limbii
române, scriind o serie de articole pe această temă,
publicând cărți și reviste cu privire la normele ortografiei
actuale, iar în privința punctuației, această corectitudine
este împinsă până la acribie, amintind de exigența lui
Caragiale, poreclit de contemporani „Moș Virgulă”. Și
nu e puțin lucru când limba română este chinuită în
vorbire și scriere, în toate compartimentele ei. La aceasta
se adaugă activitatea sa neobosită pentru recunoașterea și
cinstirea personalităților băcăuane, îndeosebi –
Alecsandri și Bacovia.
Despre Alecsandri a mai scris un volum, cu un titlu
ce sugerează și bucuria reușitei ostenelilor sale:
Alecsandri, din nou acasă (Bacău, Editura „Ateneul
scriitorilor”). Mi-a trimis cartea cu o frumoasă și
prietenească dedicație, menționând că este „o mică
antologie de adevăruri alecsandriene”.
Aceste „adevăruri” se structurează într-o convingătoare pledoarie, căci Ioan Dănilă, după un documentat
„prospect biografic”, precizând data și locul nașterii
poetului Ostașilor noștri (14 iunie 1818, Bacău), arată că
pentru o dreaptă cinstire a poetului se cuvine ca mai ales
locul în care s-a ivit pe lume să-i cinstească memoria
printr-o Casă-muzeu „Vasile Alecsandri”. În ciuda anilor
mulți ce au trecut și a vremurilor cu inevitabile schimbări
de ideologie și regimuri politice, Casa Alecsandri s-a
păstrat, și paginile care înfățișează destinul ei până în
actualitate cuprind mărturii de o perfectă credibilitate. A
aparținând ultima oară generalului doctor Dragomir
Badiu, erou în Primul Război Mondial, care a locuit o
vreme chiar în casa poetului și care a înființat aici, în
1919, Casa de Sfat și Cetire „Vasile Alecsandri”. Faptele
sunt întărite prin rânduri evocatoare semnate de fiica
acestuia, Florica Urziceanu. Ziarist inspirat, Ioan Dănilă
convoca după modelul celebrelor „Rotonda 13” (din
revista „Manuscriptum” a anilor ’8o ai secolului trecut)
„o altă rotondă”, în care înmănunchează „pledoarii
jurnalistice” pentru dorita casa memorială „Vasile
Alecsandi”, scrise și rostite (căci cartea este însoțită de un
CD audio) de 11 personalități culturale și artistice, de la
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Nicolae Breban, Ion Rotaru și Andrei Pleșu, până la
Eugen Simion, Eugen Uricaru şi muzeograful Valentin
Coșereanu, cel care veghează la cinstirea memoriei lui
Eminescu, la Complexul Memorial din Ipotești. Sunt
convocați apoi să vină „în apărarea lui Vasile Alecsandri”,
prin pagini mai vechi și mai noi, scriitori și publiciști ca
V.A. Urechia, George Ranetti, Eugen Șendrea, Vasile
Sporici, Carmen Mihalache, Petre Isachi ș.a. Casa lui
Vasile Alecsandri, care va deveni în sfârșit muzeu
memorial (a fost cumpărată în 2019, tot prin osârdia lui
Ioan Dănilă, de Consiliul Judeţean Bacău), face parte din
patrimoniul cultural: este înscrisă ca monument istoric de
categoria A, fiind cea mai veche construcţie laică din
municipiul Bacău). În definirea și apărarea acestui
patrimoniu, autorul ne reamintește pagini memorabile,
mai puțin știute, din extraordinarele „Sfaturi pe
întunerec”, rostite de Nicolae Iorga. Cu greu mă abțin să
nu reproduc câteva fragmente din scrisul cumpănit,
cronicăresc al marelui istoric, de bătrânească
înțelepciune, dar voi spune că ele sunt actuale și de luat în
considerare de diriguitorii culturii noastre, pentru că arată
că multe clădiri de acest fel s-au restaurat neadecvat (și dă
îndrumări de felul cum trebuie salvate de la distrugere
monumentele istorice) și se întreabă câți dintre istoricii și
istoricii literaturii române vechi știu să prețuiască „Ce e o
hârtie veche” (articol publicat în „Neamul românesc” din
1934). Istoricul, tânăr pe când rostea aceste conferințe la
radio (avea doar 34 de ani), încerca un sentiment amar al
zădărniciei cuminților sale îndemnuri: „Dar cine ascultă
în această frumoasă Românie de la 1904 glasul izolat al
unui visător zădarnic, precum e omul fără rost politic, fără
legături sociale, fără ifos și fără dibăcie, fără știință de
lingușire și fără știință de obrăznicie, care iscălește aceste
rânduri aruncate în vânt?” (finalul articolului „Cum s-ar
cuveni să se îngrijească monumentele istorice?”, în
Sămănătorul, 14 nov. 1904).
Cu cele două aspecte ale fiinţei sale spirituale:
corectitudinea limbii și cinstirea personalităților
culturale ale locului și ale neamului, Ioan Dănilă își
configurează un loc distinct între publiciștii
contemporani.
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DOUĂ DEBUTURI

DEBUTURI

Gellu DORIAN

MIHAI BABEI
– NORI DE VIŞINI ALBI

Un debut tîrziu, cu inflexiuni ce vin din
acel timp îndepărtat, de pe la începutul
anilor ’70, cînd autorul despre care voi scrie
acum publica versuri în paginile literarartistice ale ziarului „Clopotul”, pagini care
echivalau cu paginile revistelor literare
consacrate, ziar condus pe atunci de
regretatul Nicolae Cântec. Dar ca alţi poeţi
botoşăneni, de mari promisiuni pe atunci,
după ce au dat de gustul familiei, „celula de
bază a societăţii”, al unei slujbe sigure, de alte
anturaje ce făceau „lumea bună de atunci”, şi
Mihai Babei, că despre el este vorba, a tras pe
dreapta, cochetînd cu poezia doar cu ocazii ce
ţinau de căile prin care ajungea la noi cuceriri
amoroase sau la mereu aceeaşi cucerire, aceeaşi
iubire, căreia mereu i-a scris versuri.
În acelaşi registru, al declaraţiilor, printr-o
surpriză făcută de fiica sa, cînd, anul trecut prin
noiembrie a devenit septuagenar, scoate prima sa
carte, un fel de album liric, sentimental, devenind,
poate, cel mai în vîrstă debutant editorial în poezie
din literatura română. Zic poate, că nu se ştie
acum, în noianul de apariţii editoriale, începînd cu
autori din grupa zero de grădinţă şi pînă la
crepusculul vîrstei a treia, cine şi pe unde şi mai
ales cum a debutat. El, sunt sigur de asta, este cel
mai în vîrstă debutant editorial despre care scriu.
Scriu cu o oarecare circumspecţie, pentru că pe
Mihai Babei îl ştiu de pe acele vremuri de început,
cînd dezgheţul de la finele anilor ’60 şi bruma de
început de cult al perosnalităţii lui Ceauşescu de
pe la mijlocul anilor ’70 dădeau avînt tuturor
creatorilor, care, astfel, se manifestau în registre
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diferite, fie prin cenacluri, rin grupări diverse sau
festivaluri controlate ideologic. Pe atunci Mihai
Babei scria altfel de poezie. Nici nu mai ştiu să
spun ce fel, dar intra în rîndul celor care oricînd ar
fi putut debuta la poşta redacţiei a exigentului Geo
Dumitrescu. Acum, cu această primă carte a sa –
Nori de vişini albi, Editura Ararat, 2020 –, poezia
lui Mihai Babei nu mai seamănă cu ceea ce scria
atunci, are, în schimb, un aer de vetusteţe calofilă,
plină de metafore şi construcţii ce ţin de tropii în
cascadă şi imaginaţie, abordate într-o manieră de
care nu s-ar mai putea apropia nici un autor tînăr
de azi. De la sentimentele sincere, în avalanşă
repetitivă, pînă la căutări stilistice de o anumită
preţiozitate, poezia selectată de Mihai Babei în
această carte dezvăluie un talent nativ, cultivat
doar de propia manieră şi mai puţin alterat de
influenţe la zi. Mihai Babei pare a nu fi deloc atent
la ceea ce se scrie în jurul lui, ci, privind mereu în
sine, explorîndu-şi stările, ca în introspecţii mereu
în repetiţie, pe aceeaşi temă, poetul insistă într-o
formulă singulară, cu şanse mici, totuşi, de reuşită
spre o cale care să-l facă atractiv ochiului critic.
Poetul notează pur şi simplu şi pune accente
lirice, care fac din nota scrisă o formulă poetică
personală: „într-o seară/ blîndă de/ decembrie
căzut/ în omătul de nori/ mă ridic şi/ nu ştiu dacă/
vin sau dacă plec/ dacă mă vezi/ sau dacă/ mă
ascunzi...!” (Poem de decembrie, p. 9) Sau:
„...stau/ la grădina cu flori/ şi-mi cîntă vara/ şi
beau vin/ norii de vişin/ alb/ şi păsări negre/
zboară prin inima/ mea goală şi/ secată de surîsul/
tău acid/ şi sec...!” (Nori de vişin alb, p. 18).
În această linie calmă şi de notaţie, fie despre
ceea ce-l înconjoară, fie despre ceea ce-l frămîntă,
iar uneori îmbinînd aceste stări, poetul îşi
construieşte prima sa carte, din cele cîteva pe care
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le are în sertar, gata să iasă în lume, cu speranţa ca
va găsi acel cititor, care are nevoie de liniştea
oferită din belşug de astfel de versuri.
ARTIOM OLEACU
– MIERE PENTRU TOATE EXPONATELE
Un debutant al anului 2019 – Artiom Oleacu –
cu o carte – Miere pentru toate exponatele,
Editura Tracus Arte – care iese din tiparul
obişnuit, dar şi în afara a ceea ce se numeşte artă
sau estetică, nu că ar fi autorul lor un căutător
înrăit al adevărului, pentru care ar opta mai mult
decît pentru artă, cum observă pe coperta 4 a cărţii
Romulus Bucur, ci pentru că originalitatea căutată
cu orice preţ, de la poem la poem, este evidentă şi
dă calitate textului scris, calitate literară, şi asta
contează.
Poetul vine din arealul Chişinăului, unde, după
ce s-a dat liber la du-te-vino-ul de după dezgheţul
tiparului sovietic, iar limba română a revenit în
sîngele basarabean, născătoare de pagini literare
insolite, valurile de poeţi de acolo deschid talazuri
peste apele ce păreau a se vărsa într-o deltă plină
de deşeuri, cea a limbii române scrisă cu chiriliţe.
Lista tinerilor poeţi din Basarabia este destul de
mare. Am scris aici despre mulţi dintre ei, iar cel
care s-a adăugat acum doi ani poeţilor debutanţi ai
României, din ce în ce mai mulţi, iar unii buni, de
urmărit, este demn să se aşeze în lista celor buni.
Dar el se prezintă mult mai bine, chiar din prima
poezie a cărţii sale de debut: „mă cheamă Artiom/
am 33 de ani/ mama e medic/ tata e inginer/ nu
sunt alcoolic/ nu fumez/ nu mă droghez/ nu sunt
bolnav de tuberculoză/ n-am tumoare/ diabet/ ori
SIDA/ mă cheamă Artiom/ am nevoie de aer ca să
respir” (p.5). Sunt convins că nici Covid-19 nu
are, pare a fi imun la toate, numai că aerul din jur,
ce-i drept, i-ar putea crea probleme. Şi astea sunt,
în parte, trecute în paginile cărţii, uneori cu o
virulenţă ce sare direct din nonşalanţa cu care îşi
spune păsurile, uneori ca autor, alteori ca personaj:
„de obicei Artiom stă singur la masa din colţ/ lîngă
fereastra enormă din sticlă/ cu o batistă în stomac/
uneori oamenii se ridică greu de la masă/ o dată la
două zile/ îi pare rău//o dată la patru ani merită//

Artiom nu suportă singurătatea/ astăzi lîngă el s-a
aşezat lume bună/ Artiom a înţeles că zilele vor
trece mai repede/ iar plictiseala mai greu/
petrecerile şi distracţia nu se ţineau de Artiom/
Artiom cu tine nu mă duc nicăieri” (p.12).
Gesturile, mişcările potului, fie pe stradă, fie în
casă, sub duş ( unde ar „putea lovi în bot pe
oricine”) sunt ale unui om care şi-a asumat, după
ce a înţeles bine, libertatea fiecărei atitudini,
libertate în care, totuşi, poetul este un om normal,
care nu bea, nu fumează, nu se droghează, are
nevoie de aer şi scrie versuri, aşa ca şi cum ar
respira. Fiind om de artă se simte în aceste gesturi
ale lui, în ceea ce scrie experienţa şi
profesionalismul de care, totuşi, nu face tapaj.
Poezia lui este a unui căutător de paradigmă
poetică, la care încă nu a ajuns, dar de care are
habar şi, din această pricină, se simte dorinţa de
originalitate. Nimic artificial, în plus în textele lui
lapidare, directe, descriprive, pline de o bucurie
ascunsă de a se şti plin de har, de care, la fel, nu
face tapaj, ci şi-l expune simplu, direct. Viaţa
autorului este cea a poetului, care, în cuplu, se
simte al lumii, liber, fără nici un complex. Chiar şi
iubita, Maria, alt personaj al cărţii, este privită în
aceeaşi perspectivă a vieţii: „Maria e supărată pe
Artiom/ umblă prin casă cu ochii vineţi/ Artiom
doarme pe caloriferul fierbinte/ Maria suflă mucii
în batistă/ Artiom cîntă/ Maria ascultă-n tăcere/ azi
nu vor privi filme/ nu se vor bate cu pernele/ vocea
lui Artiom e răguşită/ încordată/ faţa lui Artiom e
ca de obicei” (p. 39). Şi totul în cartea lui Artiom
Oleacu este „ca de obicei”, clar şi fără
menajamente, nici pentru sine, nici pentru Maria,
nici pentru cititorul eventual al acestei cărţi.
Un debut de reţinut, care aduce în scena
poeziei tinere de la noi un poet inimitabil, pentru
că tot ceea ce scrie el e trăit de el, iar ce e trăit cu
intensitate şi viu de cel ce scrie e inimitabil, şi în
cazul lui Artiom Oleacu este şi valabil, adică de
valoare.
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OCTAVIAN GOGA
– MILITANT AL MARII UNIRI
Iulian BITOLEANU
Nu numai poetul și omul politic s-au implicat
eficient în edificarea Marii Uniri de la 1 Decembrie,
1918, ci și gazetarul cu articolele-i concise, de regulă,
la obiect, de mare diversitate conținutistic și formal,
cele mai importante fiind publicate în România nouă,
România Mare și La Roumanie.
Luciditate, obiectivitate, curaj, patriotism și
criticism ar fi trăsăturile esențiale ale condeierului
plecat de la Rășinari spre zarea largă. De altfel,
colegii, cât și oamenii de cultură, în primul rând, și
guvernanții, în al doilea rând, au recunoscut
combativitatea publicistului ardelean ce a riscat
enorm cu detenția și marginalizarea socială prin
atitudinea sa intransigentă față de asupritorii seculari
ai gliei românești, precum și vizavi de mai-marii „de
cartonˮ ai clipei, politruci și politicieni materialiști,
cameleonici.
Aidoma celebrului redactor de la Timpul din
deceniile 8-9 ale veacului al XI-lea (M. Eminescu),
care, în corectitudinea sa ideologică, nu și-a menajat
finanțatorii, prietenii și liderii conservatori, Octavian
Goga, cu superbie, a pledat pentru românism,
libertate, afirmarea valorilor naționale în lume – deci,
politici culturale avangardiste îndrăznețe de tip
european – și reabilitarea celei mai vechi și oropsite
clase sociale, țărănimea, și a participanților pe front,
soldații profesioniști, ca și cei conjuncturali, ignorați
sau prea puțin băgați în seamă de către demnitari sau
autorități locale…
Acest tip de discurs militar l-am mai întâlnit la
Camil Petrescu, chiar prezent în linia I, ulterior purtat
de Destin prin Europa, infirmizat auditiv, prizonierat
de 8-9 luni în Galiția, apoi, la finele războiului, lăsat
la vatră sărac, fără vreo lețcaie în buzunar.
Elanul patriotic al unui ardelean ce propagase o
lirică vaticinară și apreciase lecția vibrantă a
memorandiștilor și pașoptiștilor pentru care noțiunea
sacră rămâne doar țara, nu s-a exacerbat faptic, căci
postura de om politic, cu carnet de partid i-a servit
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drept scut, așa că nu s-a adăpostit în tranșee, ci a fost
avansat la cârma unor gazete ostășești relatatoare de
evenimente mărețe din Război.
Un articol de sinteză se dovedește Unirea tuturor
românilor1 (în „România nouăˮ, anul II, nr. 257,
sâmbătă, 3 nov. 1918) relevând un dublu curaj: al
gazetarului ce incrimina „sclavajul mental și fizicˮ al
nației române de dincolo de Apuseni și al sutelor și
miilor de școli românești ce se opuneau
maghiarizării. De la director la educator, cu toții au
reacționat la desconsiderarea neamului cu blazon
latin, întâiul proprietar al spațiului carpatin și au
încercat în van a înduioșa pe împărat, după o „rețetăˮ
practicată în alte evuri, de un Mihai Viteazul ori alți
capi de răscoale/ revoluții.
Trezirea conștiinței naționale se realizează prin
recursul inspirat la antecesori iluștri, ca Simion
Bărnuțiu, pașoptistul vizionar, luptător pentru
drepturile și libertățile nației majoritare tratate cu
dispreț, tip de anvergură europeană, reper al multor
generații...
Gazetarul Octavian Goga înfierează și strategia
guvernanților străini de ademenire a intelectualității
transilvănene cu bani, funcții, pământuri...
Două mesaje s-ar desprinde: unitatea este a
tuturor românilor și poporul bine călăuzit a înfăptuito; demnitatea nu poate fi cumpărată cu ceva.
Articolul An nou – Vremuri nouă2 (în „România
Mareˮ, Foaia Voluntarilor și Soldaților Români în
Franța și Italia, Paris, anul II, nr. 29, marți, 14
ianuarie 1919) se deschide printr-un incipit conclusiv,
sintetic pe seama istoriei, adesea, învolburate:
„Trecutul neamului nostru de atâtea veacuri este un
șir necurmat de suferință.ˮ Scriitura se
particularizează grație infuziei de metafore –
„Același lanț de dureri întunecateˮ – și metonimii –
„striviți sub călcâiul dușmanului plătindu-ne birul în
aur și sânge stăpânului străin așa nemilostiv trecea
asupra noastră călindarulˮ.3
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Fraza culisează de la pragmatism la entuziasm și
invers: „Poporul român intră în drepturile lui firești,
ajunge stăpân la el acasăˮ și „... acolo, în Munții
Oituzului (s-au ) strigat o mulțime de adevăruri , pe
care le-am înțeles cu toții”.4
Ca și confratele bucureștean Camil Petrescu,
tribunul transilvănean se întreba retoric: „Ce răsplată
se cuvine soldaților din România, Banat, Ardeal,
Bucovina?ˮ
Opinia lui suna a invitație la politică: „să se
implice (…) la trebile țăriiˮ, „să gonim toată pizma și
răutatea și să ne înfrângem poftele mici de apăsare a
aproapelui, să ne pătrundem de gândul că numai uniți
în tabăra unde cinstea și munca vor sta la locul de
frunte, numai astfel vom putea da urmașilor noștri o
moștenire mai fericită...ˮ.5
Finalul apoteotic va clama noul statut
internațional pentru patrie: „Cu aceste daruri de
obștească primenire să strigăm cu toții, cetățeni din
România Mare, să strigăm de Anul Nou: „Trăiască
România Mare!ˮ
Articolul Pedeapsa6 (în „România Mareˮ, Paris,
II, nr. 28, vineri, 24 ian. 1919) nu are un incipit clasic,
dimpotrivă, aparent dramatic și cu deznodământ
sugerat: „Îl chema Iosif Șeghescu„deputat în Camera
din Budapesta.ˮ Deja verbele la imperfect trimit la un
trecut recalibrat, căci transferă o acțiune incompletă,
neîncheiată într-una deja consumată, finalizată tragic.
În mod involuntar, gazetarul folosește avant la lettre
„piramida răsturnată” , element tipic în jurnalism,
adică dinspre epilog spre faptul inițial.
În esență, Octavian Goga relatează „povestea
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unui om pătat”: „Știți că acum vreo zece ani era un
biet profesor sărac la un gimnaziu unguresc și nu
făcea umbră pământului nici cu știința și nici cu
mintea luiˮ.7 Și iată un miniportret al unui individ
oarecare, nesemnificativ, care s-a vândut ungurilor.
De dragul câștigului, al funcțiilor, cineva își falsifica
al său cuget, se vindea dușmanului, iar în postura de
parlamentar devenea impasibil cu ai săi. Ascensiunea
sa pornește din Caraș-Severin când a candidat pe
banii contelui Tisza și a mizat pe jandarmii acestuia,
care urma(u) să acționeze asupra voturilor. Răul nu sa oprit doar aici, căci pierderea identității conduce la
antiromânism: „A criticat Partidul Național, a
batjocorit nația română”, s-a angajat ca dascăl, apoi
inspector școlar și consilier al împăratului.
Obiectivitatea ziaristului scade cu puțin și
sporește ura față de acest specimen ostil românilor,
umorul și ironia fructificându-se prin epitete
(„rumenˮ, „grasˮ) și antonomază: „acest spurcat la
vorbă” se ambiționează pe drumul său spre deputăție,
în realitate, spre „prăpastieˮ8.
Rafinatul gazetar întrebuințează paradoxul când
conferă piscului profesional sensul de eșec, coborâre,
abis prin substantivul simbolic „prăpastieˮ. În loc să
urce realmente treaptă după treaptă, ca deputat, prin
măsuri și inițiative înțelepte, Iosif Șeghescu a ieșit
lamentabil de pe scena politicii, sfârșind tragic în
piața mare din Oradea, căci „l-a sfâșiat poporulˮ9, la
fel ca pe Moțoc.
Ideea din subtext ar fi aceea a repetabilității
revanșei în cazul oricăror antipatrioți aflați în
guvernul imperial...
Prin urmare, Marea Unire a adus și momente
reparatorii din punct de vedere juridic: indiferent de
nume și rang, cine a greșit nu va fi absolvit de
sancțiunea drastică, mai ales dacă victima deciziilor
eronate se cheamă încercatul nostru popor.
Tonul sentenţios continuă până la ultima
propoziţie: „Trupul vinovatului s-a coborât sub
pământ, lăsând în urma amintirea unui cuget
destrăbălat, deasupra căruia s-a ridicat biruitoare
răzbunarea neînduplecatăˮ10.
În numele credibilităţii, O. Goga lasă frontierele
gazetăriei deschise, încât componenta beletristică
pătrunde lejer, senin într-un areal deloc străin sau
incomod. Spre exemplu, tehnica naraţiunii în ramă
migrează din beletristică spre jurnalism, mai ales în
materiale gazetăreşti cu epică mai pronunţată, cu alte
cuvinte, un personaj-martor devine narator într-o
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situaţie anume.
Articolul În România nouă11 dezvăluie că autorul
a cunoscut un domn plecat din ţară tocmai până la
Paris, care s-a aflat în preajma armatei franceze unde
se găsea şi o enclavă românească de 500 de soldaţi.
Disciplină maximă, seriozitate, abnegaţie militară şi
un patriotism interiorizat, nicidecum aere de
cosmopolitism…
Ca fapt pitoresc, un ostaş nostalgic şi-ar dori să
aibă în acel moment un fluieraş ce i-ar aminti atât de
o meserie dragă – oieritul –, cât şi de meleagurile
natale…
Bătăliosul publicist prezintă în Ordinea domneşte
în Transilvania12 (în „La Roumanieˮ, I, Nr. 60, joi, 6
martie 1919) toxinele presei ungare cum că maghiarii
din România Mare ar fi nedreptăţiţi, persecutaţi, din
pricina istoriei învolburate, a trecutului oprimator al
naţiunii majoritare.
În realitate, lămureşte ziaristul Octavian Goga, nu
e vorba despre nicio măsură punitivă a noilor
autorităţi din Ardealul eliberat din chingile imperiale
austro-ungare, ci de incompetenţă, poate, abateri
profesionale…
După secole nenumărate de aroganţă ca naţie
superpusă, dominantă, este dificil a fi obiectiv, a
admite că românii au şi ei drepturi egale cu ungurii şi
că merită alt destin decât unul umil, nedemn, în
contrast cu eroismul şi calităţile demonstrate. Aşadar,
umorile presei din ţara vecină au o determinare
veninoasă…
Relația cu un experimentat și reputat politician
dintr-un alt partid, clădită pe respect și aceleași
idealuri naționale este confirmată de o scriere
confesivă, pe teme de politică internă și externă, în
România postunionistă de după 1 Decembrie 1918,
Scrisoare către Maniu13, publicată în presa franceză.
Soarta ţării presupune un pact al partidelor
politice, o armonizare a idealurilor, o stingere măcar
pentru moment a diferențelor de programe, opţiuni,
de aici şi demersul lui Goga, plin de curtoazie pe
lângă un lider marcant al vremii (președintele
Consiliului Dirigent Român), a cărui formaţiune a
scris istorie.
La începutul anului 1919 nevoile erau altele,
interesele meschine vor fi abolite, întreaga clasă
politică trebuia să vibreze la unison, patria cea
extinsă este una singură şi incumbă înţelepciune din
partea factorilor de decizie.
Doi tineri colegi, Tillea şi Mocsonyi,
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reprezentanți în Europa ai noului guvern, au plecat de
la Paris acasă şi vor face un raport despre modul cum
este percepută imaginea acelei Românii în lume.
Ziaristul din Rășinari este îngrijorat că nu primește
publicaţii româneşti, că presa ungară dezinformează,
denaturează adevărul, că aduce prejudicii prin ştiri
incomplete, false, subiective...
De asemenea, publicistul este neliniştit căci nu
ştie dacă i s-a mai prelungit misiunea diplomatică
peste hotare, dacă mai este în continuare inclus în
guvernul Transilvaniei şi ar dori o informare corectă
din partea unei personalităţi de partid. Are încredere
în domnul Maniu, căruia îi expune o problemă
spinoasă: numărul mare de prizonieri români în
armate străine. Se simte stingherit și nu are
certitudinea că va lua de unul singur măsuri eficiente.
El are unele presimțiri că a lui carieră politică este pe
sfârșite.
Îi îmbrăţişează pe cei solidari cu el în privinţa
viitorului pozitiv și constructiv al ţării, care nu se
gândesc la binele propriu, nici al familiei sau
prietenilor, ci doar la acela colectiv, semn al unui
altruism rarisim.
În sfârşit, după 1 Decembrie 1918, Altă ţară, alte
drepturi14 revin fraţilor ardeleni, celor subjugaţi, cu
intermitenţă, secole şi secole. Convingerea lui Goga
este că istoria lumii se scrie, se stabileşte la Paris –
fieful atâtor revoluţii şi reforme artistice–, că
ţărănimea („opinca patriei”) va fi împroprietărită cu
10 pogoane pentru contribuţia militară, în principal,
la înfrângerea coaliţiei germano-austriaco-maghiare.
Altruistul demnitar prezent în oraşul luminilor nu
pledează pentru sporuri salariale şi alte avantaje, nici
pentru consolidarea proaspetei caste sociale, din
contră, susţine acordarea de privilegii „clăcaşilor”,
„plugarilor”, cei ce au sperat în mesianism, ca şi
autorul memorabilelor texte lirice Noi, Rugăciune…
În bunele-i intenţii, publicistul s-a solidarizat cu
„robii”
pământului
strămoşesc,
nu
cu
intelectualitatea, în alte situaţii ezitantă, șovină,
fricoasă şi ademenită cu avantaje de către cârmuirea
străină. Purtătorul de cuvânt al obidiţilor subliniază
câteva din calităţile ţărănimii. La Iaşi, anunţa
ziaristul, noul guvern a votat împroprietărirea celor
din mediul sătesc. Însuşi regele a cedat moşii din
„coroana” sa.
Pe lângă stima veşnică pentru francezi, Goga
aduce reverenţe şi Amiciţiei anglo-române15, articol
publicat nu pe pământ londonez, însă pe cel parizian,
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în La Roumanie, anul I, Nr. 86, joi, 6 febr. 1919, întro ambianţă selectă.
Octavian Goga nu a negat niciodată că a avut
două vocații în viață: „literatura, pe de-o parte, și (...)
trebile publiceˮ16, adică jocul fanteziei aliate cu
lirismul, abstracțiunea simbolică versus pragmatismul, realismul ridicat la tribună socială, de stindard
pe catargul libertății și autodeterminării…
Tot dintr-o scriere subiectivă, găsim o explozivă
profesiune de credință: „Eu, grație structurii mele
sufletești, am crezut întotdeauna că scriitorul trebuie
să fie un luptător, un deschizător de drumuri, un mare
pedagog al neamului din care face parte, un om care
filtrează durerile poporului prin sufletul luiˮ.17
Se învederează teza artistul – un om al cetății, o
„trâmbiță de alarmăˮ a comunității, poziție radicală
în comparație cu alți confrați oripilați și detașați de
social ori refugiați în trecutul „poleitˮ, cosmetizat, în
mituri, legende sau fantastic.
Iar dacă publicistica s-a travestit în „operă de
pedagogie aa mulțimiiˮ – cum ar spune exegeții lui
Goga – în minte ne și vin publicațiile ori înființate,
ori conduse, resuscitate ca redactor: Tribuna (Arad),
Luceafărul, Țara noastră, Epoca, Tribuna
(București), România (Iași), „Viața Româneascăˮ...
Gazetăria n-a fost un hobby, dimpotrivă, precum
la Eminescu, Caragiale și Arghezi, Camil Petrescu, o
activitate asiduă, pasionantă, un mod de a ființa sau
în termeni gogieni însuși „Mustul care fierbeˮ
(București, 1929)...
Ca orice gazetar complex, de talent, rafinat, „de
substanță”, militantul Marii Uniri a folosit un ton
uneori caustic, acuzator – „ne-au doborât pădurileˮ
–, de un patriotism nelozincard, alteori unul
poematic, cu metafore, hiperbole, metonimii: „lanț de
dureriˮ, „râuri de lacrimi și sângeˮ, „labirintul
suferințeiˮ...
Ascensiunea politică nu îi declanșează vertijul,
infatuarea sau fixarea unor obiective doar pentru
familie și cunoscuți; nimic din acestea, doar scopuri
grandioase, avantajând clasa și păturile de jos. Este
surprinzător că mesianicul poet erijat în ziarist
nesentimental, areligios, cam naționalist, justifică
izbânda în război și în reîntregirea patriei exclusiv
prin eforturile armatei române cu o structură
țărănească, cu acceptul antantiștilor.
Articolele sale au, de obicei, o derulare normală,
tradițională la acea dată când tratatele de specialitate
lipseau, dar și una modernă, „cu piramida răsturnatăˮ
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ori cu incipit dinamic, revoluționar.
Pe G. Călinescu și N. Iorga nu i-a impresionat
Goga-ziaristul, imaginea de poet social, „al
pătimiriiˮ, fiind de neclintit, ba mai mult ea pârjolind
totul și arogându-și supremația în activitatea bogată a
celui născut pe meleaguri sibiene. Se pare că
recuperarea gazetarului începe cu Tudor Vianu,
continuă cu un alt discipol lovinescian, Șerban
Cioculescu, care îl și laudă pe drept, iar universitarul
albaiulian Mircea Popa chiar îi consacră publicistului
Goga, în anii de prigoană comunistă, un studiu în
revista Tribuna (anul X, nr. 23, 1966) din Cluj.
Bibliografie:
Bălan, Ion Dodu, Octavian Goga, Editura Minerva,
1971;
Călinescu, George, Istoria literaturii române de la
origini până în prezent, Editura Fundației Regale, 1941;
Cioculescu, Șerban, Octavian Goga, în „Revista
Fundațiilorˮ, nr. 5, 1938;
Goga,
Octavian,
Fragmente
autobiografice.
Mărturisiri literare, Ed. Cartea Românească, 1934;
Goga, Octavian, Ne învață Mărășeștii, Ed. Junimea,
Iași, 1983;
Goga, Octavian, Texte inedite, în „Steauaˮ, anul 18,
nr.1/ 1967;
Goga, Octavian, Fărâmituri dintr-o prăbușire. Jurnal
intim aflat în posesia lui I. D. Bălan;
Iorga, Nicolae, Poeziile lui Octavian Goga, în
„Sămănătorulˮ, nr. 44, 30 oct. 1905;
Popa, Mircea, Octavian Goga, publicist, în „Tribunaˮ,
anul 10, nr. 231, 1966.

Note:
1. Articol inclus în vol. Ne învață Mărășeștii, de
Octavian Goga, Ed. Junimea, Iași, 1983, pp. 169-182
2. Ibidem, pp. 188-191
3. Ibidem, p. 188
4. ibidem
5. Ibidem, p. 190
6. Ibidem, pp. 193-194
7. Ibidem, p. 193
8. ibidem
9. Ibidem
10. Ibidem, p. 194
11. Ibidem, pp. 195-197
12. Ibidem, pp. 200-202
13. Ibidem, pp. 186-188
14. Ibidem, pp. 202-204
15. Ibidem,pp. 197-200
16. O. Goga, Fragmente autobiografice. Mărturisiri
literare, București, Ed. Cartea Românească, 1934, p. 27
17. Ibidem

129

ISTORIE ŞI MEMORIE,
CRONICA VIEŢII UNUI CĂRTURAR
Constantin COROIU

PROFILURI

Cărturar dintr-o stirpe aproape dispărută,
Ion Ianoşi face figură cu totul aparte şi ca
memorialist. Masivul tom „Internaţionala
mea. Cronica unei vieţi” (peste 850 de pagini
format mare) este o lecție de sinceritate şi
luciditate, virtuţi rare în literatura de acest gen
– atât de prizată de cercetători, istorici, biografi, dar şi de o masă largă de cititori.
Memorialistul priveşte retrospectiv ceea ce a
trăit, a simţit, a iubit, a izbândit sau a ratat,
asumându-şi cu olimpiană linişte „o viaţă de
om aşa cum a fost” în contextul şi vâltoarea a
trei epoci: Dej, Ceauşescu şi cea a „originalei”
democraţii şi a capitalismului primitiv de după
1990. Suntem departe de egocentrismul multor
memorialişti şi diarişti, care s-au produs, adeseori
indecent şi ridicol, în ultimii 31 de ani, de cosmetizarea jenantă a unor (auto)biografii nu tocmai lipsite de pete şi de păcate, şi mai ales de încrâncenarea,
răfuiala, spiritul de vendetă şi fluviile de venin
revărsate, chiar şi de dincolo de mormânt, în cărţile
de literatură confesivă. Are dreptate Ion Ianoşi să
semnaleze că „trecutul a fost şi este prezentat în mod
ciuntit, alternativ frustrat de alte şi alte componente,
diverse şi inverse. Învingătorii în războaie, revoluţii,
restauraţii îşi reglează, ca întotdeauna, conturile cu
cei învinşi”. De aceea, ilustrul cărturar şi-a propus –
şi a reuşit pe deplin – să nareze „pe firul vremii, cu
precădere, fapte, întâmplări, situaţii şi destine”, fără
a le comenta prea mult, şi uneori deloc, fără partipris-uri, lăsându-le să vorbească ele însele.
Explicația: „Cultura română umanistă, în care destinul m-a înscris, a fost centrată pe estetic; şi, întru
câtva, a lăsat în urmă eticul”.
Titlul „Internaţionala mea” nu doar sugerează, ci
și definește, în ultimă instanţă, cu cuvintele autorului, lumile, identităţile, limbile şi iluziile unui inte-
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lectual cu un destin funciarmente cosmopolit: bunici
şi părinţi de provenienţă austro-ungară, vorbitori de
maghiară şi germană, „un metec, un multiplu minoritar, pentru majoritarii dimprejur”, având ca limbă
maternă maghiara, bun cunoscător al limbii germane, dar însuşindu-şi şi mânuind cu măiestrie româna,
limba în care şi-a scris opera, iar, datorită studiilor la
Leningrad, stăpânind, fireşte, şi limba lui Tolstoi și a
lui Dostoievski; căsătorit cu scriitoarea şi eminenta
traducătoare Ianina Ianoşi, a cărei mamă, Aurelia
Teodorescu, vrânceancă de-a mea, care a fost, ca şi
semnatarul acestor rânduri, eleva prestigiosului liceu
„Unirea” din Focşani. „N-are rost să mă ascund după
deget – declară memorialistul –: şi în viaţă, şi în idei,
şi cu această cronică – mă defineşte «Internaţionala
mea» (cu accent pe ambii termeni)”.
„Internaţionala mea” este o carte ce documentează riguros, adeseori până la amănunt, prin date,
fapte, evenimente, pe care autorul le-a cunoscut, lea trăit, ca martor sau actant. Dar farmecul discret al
documentului, al mărturiei la prima mână e dublat și
potenţat de farmecul povestirii. Ion Ianoşi este, ca şi
în alte scrieri ale sale, un povestitor captivant, care
stăpâneşte, aş spune cu graţie, firul în spirală al
naraţiunii, cu reveniri şi proiecţii, cu surprinzătoare
„salturi în viitor sau în trecut”, conferindu-i astfel
acesteia ritm şi dramatism.
Memorialistul evocă şase trepte ale biografiei
sale ce sunt deopotrivă ale unei existenţe, ale unei
inţieri şi ale unei formaţii. Prima, cea a copilăriei şi
adolescenţei, până la vârsta de 19 ani, se „consumă”
la Braşov. A doua, de numai doi ani, la Cluj. A treia,
între 1949 şi 1955, cea mai fastă şi mai generatoare
de nostalgii – şi asta nu numai fiindcă soţii Ianoşi
erau atunci foarte tineri – este perioada studiilor
urmate de ei la Leningrad. De Bucureşti se leagă
celelalte trei etape, pe fundalul a aproape întregii
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istorii postbelice. Din 1955, când tânărul filosof îşi
încheie studiile la Universitatea din Leningrad, până
în 1965, anul morţii lui GheorghiuDej şi trecerii
puterii în mâinile lui Ceauşescu, este parcursă etapa
a patra. Următoarea coincide cu sfertul de veac al
regimului ceauşist, iar ultima se întinde de la căderea acestuia până în prezent.
O perioadă fecundă pentru Ion Ianoşi – asta,
neîndoios, şi datorită unei anumite deschideri, reale,
de netăgăduit, produsă în a doua jumătate a deceniului 7, când s-a instaurat, din păcate nu pentru mult
timp, un climat politic şi cultural mai favorabil – a
fost cea de după 1965. Prodigioasa sa bibliografie o
atestă cu asupra de măsură. Cum era şi firesc, Ion
Ianoşi îi consacră acestei epoci, căci de o epocă e
vorba, cel mai întins spaţiu: 256 de pagini. Fac precizarea nu dintr-un motiv pur statistic, ci pentru a
releva prin comparaţie însemnătatea ce a reprezentat-o perioada leningrădeană, care, repet, mi s-a
părut cea mai fastă din biografia lui Ion Ianoşi, şi
căreia, deşi de patru ori mai scurtă (6 ani), scriitorul
îi acordă nu mai puţin de 148 de pagini. E dincolo de
orice îndoială, că lui Ion Ianoşi, metropola de la
gurile Nevei i-a sigilat, aşa-zicând, destinul.
Scriitorul şi omul de ştiinţă a intuit, a simţit că aşa va
fi încă din clipa repartizării, ca să nu mai vorbim de
ziua intrării, după o călătorie parcă inţiatică, în universul fastuosului oraş: „Într-o cameră alăturată mai
întâi mă examinase un medic. Rezultatul se afla pe
masa comisiei. Membrii ei, oferindu-mi trimiterea la
Facultatea de Filosofie a Universităţii din
Leningrad, m-au şi avertizat asupra riscului asumat:
cu hilurile mărite, m-aş putea îmbolnăvi, în clima
aspră leningrădeană, de tuberculoză; dar, ca alternativă – spunea unul dintre ei –, gerurile pe cale de a
se instala m-ar putea şi căli. Aşadar, pot opta dacă să
mă duc acolo sau în altă parte. Nu am stat nici o
clipă pe gânduri în a-mi da acordul. Afost pentru
viaţa mea o zi fericită. Am părăsit comisia îmbătat
de şansa ce mi se oferise”.
Peste ani, fostul student şi aspirant, răsplătea
cumva această şansă, scriind şi publicând un amplu
eseu la Editura Univers: „Romanul unui oraş.
Petersburg-Petrograd-Leningrad”, care mai târziu, în
2004, va fi mult lărgit, „reelaborat” şi „centrat pe literatură”. Se intitulează „Sankt Petersburg. Romanul
şi romanele unui oraş”. O carte scrisă în condiţii
vitrege privind sursele de informare şi bibliografia la

CONVORBIRI LITERARE

zi, când o cenzură „de tip nou”, revoluţionar, chiar
dacă într-un timp al mult râvnitei şi dobânditei libertăţi de expresie, cum nota cu fină ironie însuşi Ion
Ianoşi, a fost şi este îndreptată – fie tacit, fie făţiş –
împotriva a aproape tot ceea ce se referă sau reprezintă marea cultură şi literatură rusă. Nu se scuza un
cunoscut critic, în ipostaza sa nefericită de editor, că
n-a avut ce face şi l-a publicat – pe cine credeţi? – pe
Cehov! Păi da, ce s-ar fi întâmplat cu sărmanul
Cehov, dacă nu-l edita el, provincialul de pe
Dâmboviţa?!
Ion Ianoşi este fascinat de mitul petersburghez:
cum s-a născut, cum se adânceşte și se îmbogăţeşte
el cu fiecare eveniment istoric, cu fiecare creaţie
artistică și spirituală și, în fine, cum l-a marcat pe
viitorul estetician, filosof, scriitor, traducător şi profesor?: „Pe întreg răstimpul celor şase ani de studiu
– deşi am traversat blocaje de angoasă, deşi am
urmat prescripţiile şi m-am supus chiar indicaţiilor
recunoscute ca stupide – mă voi afla într-o stare de
beatitudine. Fericirea îmi va pătrunde prin toţi porii.
Ea mă va defini. Ea îmi va domina orizontul. Tot restul pălea. Psihic şi fizic mă uluia şansa de a trăi, zi
de zi, într-un oraş feeric”.
Primul an de şedere în metropola de la Golful
Finic, unul al acomodării treptate și depline, a fost,
fireşte, şi cel mai dificil. Dar – „echilibrul mult râvnit mi l-a asigurat cultura, muzica, pictura – şi oraşul
ca operă de artă globală”. Este evocat un Leningrad
înnobilat mai ales de un nimb tragic („tragediile
intraseră în existenţa cotidiană”). Şi să nu uităm,
tânărul Ion Ianoşi ajunge, la numai câțiva ani de la
încheierea Războiului, într-un spaţiu şi într-o lume
ce suportaseră cu un eroism devenit legendar cea
mai teribilă blocadă pe care a cunoscut-o istoria.
Leningradul era şi este un oraş-simbol privind forţa
unui popor de a trece probele de foc ale istoriei, dar
şi un mare oraş a cărui monumentalitate rezonează
profund cu un specific aer aristocratic şi cu o spiritualitate inconfundabilă. Sutele de instituţii academice, teatrele de diverse genuri şi profiluri, bibliotecile, librăriile, cinematografele, celebrele muzee,
care, toate, au continuat să funcţioneze, am putea
spune miraculos, şi în timpul blocadei, îi conferă o
personalitate unică. Încât Leningradul constituia,
mai mult ca oricând în acea perioadă, şi o lecţie la
scară globală de rezistenţă prin cultură, prin artă,
prin cuget înalt şi simţire adâncă. Iată un fapt reme-
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morat de Ion Ianoşi: „Mi-a rămas întipărită în minte
interpretarea Simfoniei a VII-a de Dmitri Şostakovici, numită «a Leningradului», sub bagheta prim-dirijorului orchestrei simfonice a Filarmonicii, Evgheni
Mravinski. Era pe larg cunoscută povestea primei
audiţii a simfoniei, într-unul din momentele cele mai
cumplite ale blocadei, din 1942: membrii orchestrei
– pe jumătate morţi de foame – îşi cedaseră cei câţiva cartofi din raţia obţinută pe cartelă, ca să poată fi
scrobită cămaşa dirijorală a însuşi compozitorului”.
Rănile războiului erau resimţite dureros. Dramele,
cu impact puternic în viaţa oamenilor, provocate de
marea conflagraţie erau numeroase şi nu o dată
cutremurătore. Unul dintre episoadele repovestite de
memorialist este cum nu se poate mai grăitor şi mai
tulburător în acest sens: „… pe mama Irei o podidise plânsul reamintindu-şi de copilul pe care îl salvase din blocada leningrădeană şi îl crescuse alături de
copiii ei naturali – pentru ca, într-un târziu, tatăl
natural (despre care se credea că murise pe front,
mama fiind oricum moartă în timpul blocadei) să-i fi
dibuit urma şi să vină după băieţel să-l ia «pentru că
era al lui», spre disperarea acestuia, care o cunoştea
şi o recunoştea ca mamă numai pe cea care îl adoptase. După atâţia ani, îşi amintea cum plângeau, el –
la fereastra vagonului de tren, ea – rămasă pe
peron”. Dar viaţa merge înainte, iar memoria vie a
unui oraş în care nimeni şi nimic nu este uitat, cum
stă scris pe monumentul de la Cimitirul blocadei,
unde muzica lui Şostakovici şi a lui Bach pare să se
ridice în eter din mormintele a cinci sute de mii de
victime, este valoarea supremă.
În metropola cu o sută de insule, 48 de canale,
800 de poduri, peste care se întinde umbra imensă a
„Călăreţului de Aramă”, nici revoluţia, nici războiul
devastator, nici blocada care a ucis circa un milion
de oameni prin frig şi înfometare nu au putut face
uitat fastul imperial, ba chiar au amplificat „nostalgia după un trecut fastuos (prezentă şi în filmele
după clasicii ruşi, din perioada sovietică târzie) pe
care o regăseam până şi în căminele studenţeşti. În
«colţurile roşii» se organizau, sâmbata seară, serate
dansante. Băieţii noştri îşi invitau partenerele la dansurile moderne (tango, foxtrot, vals). Dar, alternativ,
localnicile comandau la patefon bal’nîie tanţî «dansuri de bal», după tipicul seratelor aristocratice la
care petrecuseră Anna Karenina şi Nataşa Rostova”.
Vizitând vechiul Ţarskoe Selo, căruia în 1837, la
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centenarul morţii lui Puşkin, i-a fost atribuit numele
poetului naţional al Rusiei (ruşii, care au o mare literatură, nu se sfiesc, ba ţin cu tot dinadinsul, să-l considere pe Puşkin poetul lor naţional, nu ca europenii
noştri de nicăieri, cum i-a numit Octavian Paler,
când e vorba de Eminescu!), Ion Ianoşi este martorul unor scene petrecute la monumentul de aici al
marelui poet, cum nu se poate mai grăitoare privind
„mândria neasemuită a ruşilor pentru Puşkin, cu care
nici un urmaş de-al lui nu va cuteza să se compare”.
Cutreierând faimoasele muzee, în primul rând
Ermitajul – despre care pictorul Dan Hatmanu, care
a avut privilegiul, în perioada studiilor la renumita
Academie Repin, să intre de multe ori şi în vastele-i
depozite, îmi spunea într-un interviu că este „cel mai
complet”, cel mai cuprinzător muzeu de artă din
lume –, frecventând spectacolele de teatru, de operă,
de balet, concertele, plimbându-se de atâtea ori pe
cheiurile Nevei şi pe marile artere ale unui oraş cu o
geometrie severă, dar de un rafinament fără seamăn,
în primul rând pe celebrul Nevski Prospekt, înnobilat de spiritul şi verbul unor titani ai literaturii ruse,
lăsându-se scăldaţi de lumina galbenă a nopţilor albe
şi mereu uimiţi de demonstraţia de forţă care este
ridicarea zecilor de poduri pentru a deschide calea
navelor, soţilor Ianoşi, deşi absorbiţi de studiu intens
şi examene dificile, pare să nu le scape nimic din
copleşitorul spectacol al marelui oraș cu întreaga lui
ambianţă artistică, cosmică şi morală. Rareori mai şi
ratează câte ceva foarte important, dar nu din vina
lor. Aşa s-a întâmplat într-o primăvară la turneul
Comediei Franceze „care a declanşat o frenezie
publică”. Cozile pentru obţinerea biletelor erau
interminabile: „Şi-au făcut apariţia, ca din pământ,
bătrâne aristocrate, în vechi mantouri de blană ponosite, întreţinându-se în limba franceză”. Apropo, pe
una dintre portăresele căminului studenţesc în care
locuiau tinerii soţi Ianoşi autorul a surprins-o citind
o carte în limba franceză „într-o ediţie străveche”.
Ca orice aristocrat autentic, născut, nu făcut, femeia
i-a mărturisit „fără umbră de orgoliu sau regret” că
era rudă îndepărtată cu familia imperială.
O mitologie fabuloasă, un oraş cu un destin unic
și cu o mare forță de iradiere care „a experimentat
toate curentele înnoitoare, în literatură, artă, filosofie” și a exportat în lumea occidentală ceea ce Ion
Ianoși numește „valorile lui de căpetenie: baletul,
muzica, literatura”.
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TEODOR V. ŞTEFANELLI
– INEDIT
Liviu PAPUC
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muzică de Ciprian Porumbescu), a Societății
„Școala Română”, a colecției „Biblioteca de
petrecere și învățătură pentru tineretul român”,
a „Revistei politice”.
La trecerea sa către cele veșnice (23 iulie
1920), oficiosul „Glasul Bucovinei” (An. III,
nr. 479, 28 iul. 1920, p. 1) îi aduce cuvenitul
omagiu, prin pana altui harnic și vrednic om
politic și de cultură, Iorgu G. Toma: „Un
proaspăt mormânt în cimitirul din Fălticeni
arată indiferenței zilelor noastre locul de
veșnic repaos al celui mai vrednic fiu al
străvechiului orășel bucovinean Siretiu, care a
ținut să se stângă din viață acolo de unde își
adusese, peste fosta frontieră a Bucovinei de
altă dată, ca tovarășă a vieții sale atât de
laborioase, pe fiica unui erou căzut în războiul
Independenței”,
care
continuă
prin
enumerarea: „vajnic îndrumător pe calea
idealului acum realizat”, „un povățuitor blând
și cuminte al generațiilor cari s-au succedat”,
„un fruntaș al scrisului și un conștiincios
cercetător al trecutului românesc”, care s-a impus „nu
prin zgomot deșert și ieftină reclamă, ori afișându-se
și punându-se în evidență, ci prin muncă serioasă,
susținută de un talent real, prin sârguința
extraordinară”.
Pentru lumea literară, punctul de glorie al
activității sale îl constituie redactarea, la indubitabile
insistențe ale contemporanilor, opului Amintiri
despre Eminescu (1914), lucrare indispensabilă
privind viața poetului de pe vremea când erau colegi
și prieteni (este cunoscut legământul celor 5: ChibiciRevneanu, Mihai Eminescu, Vasile Morariu, Ioan
Slavici și Teodor Ștefanelli, de a se întâlni periodic,
după un număr de ani de la finirea studiilor, ceea ce
s-a și întâmplat o dată, la București, la împlinirea a
cinci ani de la despărțire). În umbră au rămas alte
creații, nuvele, amintiri, traduceri, versuri, căci
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Teodor V. Ștefanelli, deși nu s-a zbătut să acceadă
la poziții de frunte în ierarhia elitei bucovinene, a
ajuns să împlinească, uneori, roluri demne de
menționat, care să-i asigure și un loc în memoria
neamului românesc, concretizat prin prezența în
dicționare și enciclopedii.
Fiu al unui negustor cuprins din Siret, staroste al
breslei cojocarilor, Vasile Ștefăniuc, tânărul Teodor,
născut la 18 august 1849, după studii gimnaziale la
Cernăuți, urmează cursurile facultății de drept de la
Viena (unde va fi secretar al societății „România
Jună”, prieten cu Mihai Eminescu – după ce fuseseră
și colegi de clasă la Cernăuți) și ajunge, treptat, la cea
mai înaltă treaptă ierarhică în magistratura austriacă
– consilier aulic (după ce trecuse prin „stagiile” de
judecător la Câmpulung Moldovenesc, Suceava,
consilier la Curtea de Apel din Lemberg, consilier la
Înalta Curte de Casație din Viena).
Studiile făcute pe teren în „republica” de la munte
– Stâlpul lui Mihaiu Racoviță în Bucovina, Originea
câmpulungeană a lui Gavriil, Mitropolitul Kievului,
Istoricul luptei pentru drept în ținutul Câmpulungului
Moldovenesc, Eudoxiu Hurmuzachi, colecția de
Documente din vechiul ocol al Câmpulungului
moldovenesc – îl impun ca pe un vrednic cercetător al
trecutului românesc. I se vor deschide porțile
Academiei Române, în care va ocupa un fotoliu în
1910, după ce fusese ales membru corespondent în
1898, dar și acelea ale „Comisiunii centrale din Viena
pentru conservarea monumentelor de artă și a celor
istorice”, al cărei membru corespondent a fost.
Atașamentul față de populația băștinașă îi va aduce,
dovadă de încredere din partea acesteia, și scaunul de
deputat în Dieta Bucovinei.
A fost un vajnic inițiator de „construcții” puse la
temelia prosperării culturale a românilor, numele său
figurând printre acelea care au contribuit la
înființarea Societății studențești „Arboroasa”, la 1875
(pentru care a scris și versurile imnului, pus pe

133

Ștefanelli, în îndelungata sa activitate publicistică,
începută în 1869, în „Foaia Societății pentru
literatura și cultura poporului român”, și-a exprimat
sentimentele și în formă poetică. Una dintre aceste
creații, ocazională, face obiectul rândurilor de față.
În arhiva Fundației Culturale „Leca Morariu” de
la Suceava, harnica și dedicata cercetătoare și
păstrătoare a memoriei noastre culturale Maria Olar,
președinta Fundației, a descoperit un text pe care
Leca Morariu nu a apucat să-l valorifice. Scrierea,
intitulată O jalnică stihurire, este dedicată Iulianei
Berariu, fiica Mitropolitului Silvestru MorariuAndrievici al Bucovinei și soția parohului Artemie
Berariu (și acesta vrednic om de cultură), „găzdașa”
unei agape a tinerilor în căutare de distracție dar și, de
ce nu, a unei bune partide de căsătorie.
Constantin (Stănică) Berariu (1870-1929),
scriitor, traducător, profesor universitar, director de
teatru etc., unul dintre copiii sus-pomenitei Iuliana,
ne introduce, după ani, în atmosfera vremii:
„Pe frontiera Moldovei, în dreptul comunei Buda,
jud. Dorohoi, bunicul meu avea o pădure, moșioară,
[...] numită Hrabova, unde construise un conac de
vară în pădure, și în 1874 – eram atunci copil de patru
ani – în preajma călugăririi sale, se hotărâse a trece
proprietatea moșioarei asupra copiilor săi, unchiul
meu Vasile Morariu și mamei mele Iuliana. Cu acest
prilej se făcu sfințirea conacului, cu o mare serbare
familiară. În ziua serbării soseau la pădure trăsuri
peste trăsuri cu oaspeți din Cernăuți, între care și
familia Stefanelli, cu tânărul Truță Stefanelli,
membrul Academiei Române de mai târziu. Din
Ceahor am venit toată cimotia, între noi și două
mătușele tinere, lelița Mărioara, cam de 18 ani, și
lelița Ilenuța Popescu, cam de 15 ani, cea din urmă cu
ochi căprii vii și drăcoși, cu fața pururi veselă”
(Amintiri, în „Floarea Soarelui”, București, An. I, nr.
5, mai 1927, p. 156-158).
Chiar dacă stihurile care urmează poartă data
ianuarie 1876, atmosfera, ba chiar și personajele, sunt

134

aceleași. Adică, pentru a le cunoaște mai bine:
Iuliana Berariu (1845-1882), deja mamă a câtorva
copii din cei 16 (?) cărora le-a dat naștere; fratele ei,
Vasile Morariu (1850-1910), aproape nedespărțit
tovarăș de fapte vrednice al lui Truță Ștefanelli;
Artemie Berariu-Ieremievici (1834-1922), om de
cultură și paroh cu casă grea, care nu se dă în lături să
ia cu foc parte la petrecerea, să-i zicem,
câmpenească; Atanasie Pridie (1850-1932), coleg și
prieten cu Vasile și Truță, „activist” în „România
Jună” și ulterior, pe plan național; Ilenuța din Ceahor
(Popescu, 1859-1923), viitoarea soție a preotului
Constantin Morariu de la Pătrăuți; sora sa Mărioara
Popescu, căsătorită și ea cu un preot Iurcu – Silvestru
Morariu le era tutore acestora. Rămân Ilenuța din
Bosancea și Doamna Levescu – despre care nu știm
nimic (ni se întâmplă și nouă!).
Și acum: aduceți-vă aminte (cei care ați avut
ocazia) și încercați să savurați, alături de protagoniști,

momentele de destindere profitabilă! Și, eventual, să
vedeți dacă îi dați dreptate regretatului nostru Dan
Mănucă, acela care a sesizat, în scrisul
bucovineanului, „umorul blând și complice”, și faptul
că „stilul se remarcă prin fluiditate, iar plasticitatea
limbajului e pusă în evidență de rime interioare și
întorsături de vers, de cele mai multe ori generate de
folosirea expresiilor populare” (Dicționarul literaturii
române de la origini până la 1900).
Doamna mea cea proslăvită, vorba sfântă să ne fie
V-am promis, și-mi țin cuvântul, stihurind o poesie,
Și cu voacea mea dogită, precum zice la scriptură
Mă rog jalnic, ah!, cetiți-o la desert, după friptură,
Căci mă tem că de-ați ceti-o înainte de mâncat
În grumaz v-ar sta sărmana, ca gălușca cu păsat.
.............
După lungă pregătire, înarmați c-o balercuță,
Ne-am făcut o cruce lată, ne-am trântit în săniuță
Drăngănită și antică ca corabia lui Noe
Și-am plecat cu Doamne-ajută, dar pățirăm grea nevoie.
Armăsarii noștri falnici, ca cel Graur din poveste
Cu stea-n spate-n loc pe frunte, de le-au mers prin lume
veste,
Cu costițe numerale, și cu șolduri rădicate,
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Întreceau orice mârțoage din oraș și de la sate,
Nici nu vreau din loc să miște, pân-ce harnicul flecău
Tot cu vio! și hois! și ceala! și lovind în ei mereu
Îi înduplecă să tragă. Pleacă, sar într-un picior,
Suspinând de greutate. Vai! de cal și călător!
Tot prin hopuri și hârtoape ne hurducă, ne trântesc
Încât sufletul ne iesă, dinții-n gură clănțănesc
În sfârșit cu mare trudă și lipsiți de ajutor
Degerați ca și o ceapă, am ajuns la burg Ceahor.
Acolo crampampel dulce s-au lipit de inimioară,
Sobulița ne-ncălzește. Noroc!, nu ne-au dat afară.
Mai târziu bucate bune, ștrudel gingaș și cu mere
Gänsebraten et caetera, și păharele cu bere,//
Întăritu-ne-au la fire, limba ni s-a dezlegat,
Am clocit mărețe planuri, și ne-am prins la discutat.
Am vorbit despre pampuște, despre dragoste, plăcinte,
Despre tot ce-i bun și mare; și-n sfârșit, ca om cu minte,
Berariu preotul începe o cazanie măreață
Despre-acele idealuri ce le-avem noi în viață.
D-ta, cinstită Doamnă, luminat-ai a mea minte,
Încât am uitat de toate, și de bere și plăcinte,
Și cu strașnică voroavă, am vorbit de idealul
Ce mă zbuciumă pe mine.
Ilenuța din Bosancea, cu osârdie-a vorbit
Despre-al său ideal, care printre nori a pribegit
Și-i învăluit de-o ceață tainică și nepătrunsă,
Încât nu-i cunoaște firea și ființa sa ascunsă.
Cu tacâm și-adânc vorbit-au mult cinstita Ilenuță,
După-aceea-ncepe iarăși să vorbească Dl. Truță.
Și-au vorbit cu foc și pară, dar în urmă s-a trezit
Că voroava lui adâncă pe meseni i-a adormit.
Unul clipocește jalnic, be păharul său cu bere,
Iară altul forăiește-n altă casă, prin unghere.
Așadar și prin urmare, astă vorbă mult aleasă
Au avut un sfârșit jalnic, o urmare somnoroasă.
Văzând asta, Doamnă dragă, de la masă ne-am sculat
Și cu mare șic atuncea de cfadril ne-am apucat
Învârtit-am cu ohotă, și-am jucat cu foc și pară
Și cu noi și Ilenuța și Domnița Mărioară.
Berariu preotul atuncea între noi s-au mestecat
Și cu grație aleasă la cfadril s-a angajat,
Cu tulpanul său istoric de prin vremea de potop,
Ce-i servea de brâu duhovnic, și mai știi la care scop,
Au jucat de merse colbul, și atâta de-nfocat
Că călcâile-i picase, și ciubota a crăpat.
Pe când fratele Vasile asculta cu dulci fiori
Ce-i spunea Doamna Levescu, din cărți pentru viitori,
Auzirăm glas de damă, cu ochi gingași și duioși:
„Precum văd, din Domni o samă par a fi cam
somnoroși!”.//
Atunci eu cu Pridiuță am cercat cu truditură
Din istorie, din artă, din ceaslov și din scriptură,
S-arătăm că nu ni-i somnu, și-am vorbit atât de dulce,
Încât cei ce ascultară nu se-ndură a se duce.
Gingașa noastră voroavă, cuvântarea cea divină

Avu magică urmare, căci atunci o boare lină
Din văzduh lin se strecoară, pe pleoape se așează,
Damele își pleacă capul, tainic toate-acum visează
Pe aripi de noapte somnul zboară lin și-ncetișor
Și sădește-n a lor inimi al dormirii tainic dor,
Întunericul misteric își întinde-a sale brațe,
Învălește-a lor ființă, damele dispar în ceață...
Și când încetăm cu vorba, ne trezim că am pierdut
Toate damele din casă, tainic toate-au dispărut
Și răpite-au fost de brațul magicului întuneric
Spre odihnă-n puf de pene, în pat moale și misteric
Să se legene în gânduri, și sub caldele oghealuri
Lipind geană lângă geană, să viseze idealuri.
În deșert răsună glasul: unde-i Doamna Berăreasă?
Ilenuța din Bosance? Ah!, zburară-n ceea casă!
În curând dispare iarăși Ilenuța din Ceahor,
În curând și Mărioara simte iar același dor.
Noi privim unul la altul, vorba se oprește-n gât,
Umbrele se-ntind în casă, și fiindcă ni-i urât,
Pe pat gingaș ne întindem, ne acoperim ușor
Și visăm de idealuri, de plăcinte și de dor.
..............
Doamna mea cea proslăvită, vorba vorbă să ne fie,
Iată mi-am ținut cuvântul, stihurind o poesie.
A D-Tale supusă sluguliță,
T.V. Ștefaniu.
Cernăuți 21/1. 76

Iuliana și Vasile Morariu, împreună cu bunica lor,
Maria Cehovschi
ISTORIE LITERARÃ
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A.D. XENOPOL ŞI STUDIUL
MODERNITĂŢII ROMÂNEŞTI (I)
„CHESTIUNEA DE METODĂ”

Gheorghe CLIVETI

Cu deplin temei, se poate considera că lui A.D.
Xenopol i-a revenit meritul de a fi relevat înțelesul
de primordială referință al „timpurilor noi și mai
noi” pentru sinteza de istorie națională.
Respectivului înțeles i s-a tot confirmat
valabilitatea în mediile istoriografice „de la noi ori
de aiurea” neatinse, „prin vremurile schimbătoare”
ale posterității sintezei xenopoliene, de patimi sau
de „micimi omenești”, și situate deasupra mizelor
ideologizante, structuraliste, protocroniste etc., cu
presupunerea, mai ales de pe aliniamentul
marxism-leninismului, de denaturări grave ale
adevărului „despre trecut” și felul generațiilor,
„una după alta”, de a-l fi reconstituit factualic și de
a-l fi decelat semantic.
Ce-i drept, delimitările cronologice ale epocilor
modernă și contemporană din cea dintâi istorie
monumentală 1 a românilor s-au văzut, pe
întinderea a mai bine de un secol de la realizarea
acesteia, reașezate ori „glisate”, în ritm cu
„aducerea” de istorici la momentul studiilor
întreprinse de ei a „timpurilor mai noi”. La
momentul acestui scurt comentariu, delimitările
cronologice ale celor două epoci considerate ca una
după alta de Xenopol s-au topit într-o cuprindere
integratoare a timpurilor modernității românești. Sa ajuns ca, dintr-un reflex istoriografic, poate
firesc, poate condiționat, delimitarea cronologică
de final pentru epoca modernă, la români și nu la
puține alte entități naționale, să fie pusă în seama
anului 1918, de când ar fi demarat epoca
contemporană. Cât despre delimitarea cronologică
de început pentru epoca modernă românească,
delimitare corespunzătoare, în aprecierile
xenopoliene, mai ales sub raport cultural,
mijlocului secolului al XVII-lea, aceasta suportă
încă dezbateri istoriografice; unii specialiști, de
„simțire” marxistă, cu accent pus pe determinism
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social-economic, mai duc feudalismul până spre
mijlocul secolului al XVIII-lea, chiar spre cel al
următorului secol; alții, de orizont mereu al
gândirii libere, mai caută și identifică semne de
tendințe novatoare la dimensiunea ideilor ori la cea
largă a culturii chiar pe la cumpăna secolelor al
XVI-lea și al XVII-lea. Nu întâmplător, și-a putut
recent
face loc
istoriografic
procedeul
„împăciuitor” de considerare a unui cam întins
decurs temporal, între mijlocul ori chiar începutul
secolului al XVII-lea și mijlocul secolului următor,
ca fiind al „premodernității” românești sau „al
tranziției de la medieval la modern”2.
Nu însă „chestiunea” delimitărilor cronologice
formale, ci relevarea înțelesurilor de esență ale
anumitor timpuri istorice s-a aflat în preocuparea
xenopoliană. Timpurile contemporane apăreau la
momentul Istoriei Românilor din Dacia Traiană,
atât autorului acesteia, cât și mai tuturor
cărturarilor „de la noi”, ca fiind ale emancipării
naționale, demarate fie la 1821 și accentuate la
1848, în optica militant-pașoptistă urmată și de
liberali fervenți, fie la 1822, cum însuși Xenopol
opina, fie la 1857 ori 1866, după vederi
conservatoare, căutat critice asupra măcar „formei”
modernității „de import”. Era de constatat, așadar,
că deja la momentul sintezei xenopoliene prima
delimitare cronologică a contemporaneității
suporta mereu glisarea ce avea să fie dusă spre ori
la 1918 de generația Războiului Întregirii
Neamului și a Marii Uniri, pentru ca, prin însuși
cursul cercetărilor de specialitate, să atingă anii
1938-1939, poate chiar anul 1947, când împrejurări
marcate de regimuri politice dictatoriale, peste
toate de cel totalitar-comunist, urmau să
bulverseze, să asimileze „reacțiunii” un proces
novator-emancipator, străbătător de „grele probe”,
unele eroice, altele dramatice, al vieții românimii.
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Nici punerea de Xenopol în seama anului 1822,
chiar în cea a anilor 1821-1822, a începutului
epocii contemporane românești nu a prea avut cum
să poarte însemne de rigiditate, de definitivă
demarcare cronologică.
Considerarea modernității și a desprinderii de
aceasta a contemporaneității a stat în gândire și
scriitură, la Xenopol, pe întregul decurs al formării
intelectuale a acestuia și al consacrării sale
exemplare ca istoric. Încă de pe băncile Institutului
Academic din Iași, incitat și de calitatea sa, la
nivelul respectivului colegiu, de lider al unei
„societăți studioase”, tânărul Xenopol a întreprins
un eseu cu rădăcini intelectuale în deja largi lecturi
și meditații „inspirate” de Clio, eseu intitulat
Despre importanța și utilitatea istoriei3. Lectura
Istoriilor civilizațiunei, îndeosebi a celor de
François Guizot – Histoire de la civilisation en
Europe și Histoire de la civilisation en France –, la „câștigat cu desăvârșire pentru istorie”, cum avea
să menționeze memorialistic4; aceeași lectură i-a
întărit convingerea că „niciodată istoria nu a avut
importanța” care i se recunoștea la momentul când
el, student al Universității din Berlin, își publica
eseul asupra istoriilor guizotiene, ca și asupra celor
consacrate, de H.Th. Buckle, civilizațiunii în
Anglia, de W.E. Hartpole Lecky, luminismului în
Europa, și, de William Draper, dezvoltării
spirituale a Europei5; mai mult, l-a făcut să afirme
că „înainte vreme..., istoria, în sensul ei <de
noutate> nici nu a existat”6.
Din cuvintele „junelui studios” răzbătea
conectarea sa la marea turnantă pe care se înscriau,
cu demarare încă de pe la finele secolului
Luminilor și începutul celui următor și cu unele
prelungiri până spre contemporaneitatea noastră,
dezbaterile asupra înțelesului și rostuirii istoriei. În
dezbateri și-a făcut loc mereu adâncit, cu unele
repere „clasice” căutabile la antici, „tema”
intersectării timpului istoriei de cel al istoricului.
Cum s-a putut constata 7, facerea istoriei se
pătrunsese, la cumpăna secolelor XVIII și XIX, de
o tensionată regândire a timpului și spațiului. Nu
doar filosofi, literați în genere, culminând spiritul
Luminilor, ci și exponenți ai praxisului politic,
văzut acesta ca expresie concentrată a însăși facerii
istoriei, au dat formă și conținut unui discurs în
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care timpul și spațiul semnificau mult mai mult
decât coordonate convenționale ale înfăptuirilor
omenești și, prin realizare de specificități, ale
fenomenelor naturii. Cele două categorii
fundamentale ale istoriei8, cu deosebire cea situând
ființa umană, prin sinele ei și prin mai totul ținând
de lumea exterioară ei, în perspectiva
tulburătorului raport trecător – etern, s-au impus, la
o cotă de nemaiatins a conceptualizării, ca apriorice
sensibilității subiectului cunoașterii, la Kant9, ori ca
expresii presupuse rațional ale ideii universale, la
Hegel10, relevând „procesul evolutiv și adevărata
devenire a spiritului..., adevărata teodicee,
justificarea lui Dumnezeu în istorie”11. A prins aripi
marea noutate care, cum avea să remarce Pierre
Chaunu, a purtat cu ea, în decursul secolelor XIX și
XX și al începutului de secol XXI, o răsturnare în
ordinea cunoașterii, universul nemaifiind imaginat
în afara istoriei, ci înțeles ca un proces istoric,
cosmologia devenind ea însăși istorie12. De la
considerarea
primordialității
naturii,
a
universalității acesteia, de iluminiști, s-a trecut la
realizarea universalității istoriei. În sensul unei
atare noutăți, mereu deschisă perspectival, Lucien
Febvre avea să aprecieze că „veritabila istorie nu
este știința faptelor istorice, ci știința omului
<făuritor de istorie> în timp”, pentru Hegel istoria
universală nefiind altceva decât „înfățișarea
spiritului în timp” 13. Nu însă într-un timp
reprezentând o coordonată exterioară („... le tempscoordonnée”)14 mersului istoriei, ci o dimensiune
existențială, căreia atât simțul comun cât și cea mai
înaltă percepție științifică îi confirmă înțelesul că
orice fenomen istoric își are/și-a avut timpul său15.
La chiar nivelul simțului comun, făuritorii
Revoluției Franceze, precum și cei ilustrând, din
impulsuri
date
de
aceasta,
„secolul
16
naționalităților” , realizaseră că au frânt „timpul
Vechiului Regim”, deschizând un altul, voit și trăit
ca nou, „al lumii fondate pe libertate” sau ca „al
lumii încercate de religia libertății”17, în expresii
nutrite de procesul istoric al emancipării
individului și al constituirii corpului politic
național-cetățenesc al statului modern.
Dintr-o „sete neostoită” de cunoaștere,
„simțită” și ca pe o „înclinație” a firii sale umane18,
Xenopol a meditat, prin necesară raportare la
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Istoria Românilor, dar și distinct, chiar mai presus
de așa ceva, în privința înțelesului „celor două mari
categorii”, timpul și spațiul. Lecturi asidui, audieri
de prelegeri ale unor eminenți profesori, precum
Leopold von Ranke, Theodor Mommsen, Ernst
Curtius, Georg Gottfried Gervinus și Richard Karl
Lepsius19, sau cercetări de specialitate l-au tot
edificat – de-a lungul întregii sale vieți – pe cel
„plecat” de tânăr la Berlin „să învețe” până la
încoronare doctorală dreptul și filosofia, dar și
„decis”, încă de chiar atunci, să se dedice
cunoașterii istoriei naționale cu deosebire (...
tendința naturală a spiritului meu...”)20 și să-și
poată afla astfel „treptata-i împlinire” intelectuală
de ținută universitară ori de for academic – asupra
„categoriilor” sus-menționate, ambele „mari forme
în care sunt plasate toate faptele din Univers”21. I-a
fost dat lui Xenopol „să lămurească” specificul
avut de cele două „categorii” ori „noțiuni” pentru
domeniul istoriei. S-a arătat, spre mai buna
„lămurire de noțiuni”, preocupat de perspectiva
filosofică asupra istoriei, una de înalt orizont
spiritual/meditativ, fără a-și fi „dorit” să realizeze
„o filosofie a istoriei”, în înțelesul propriu al
cuvântului, ori să încerce „interpretarea istoriei din
vreun punct de vedere oarecare”22, exterior lucrării
ei de sine. Ideea despre specificul timpului și al
spațiului pentru domeniul istoriei îi va fi încolțit
atunci când, la Giessen, în 1871, și-a susținut
doctoratul în filosofie cu eseul relativ la Istoriile
civilizațiunei, spre a-i înflori și rodi prin sublime
reflecții intitulate Principiile fundamentale... sau
Teoria istoriei.
Pe coordonate riguros calificabile ale studiului
istoriei, cel „chemat din fire” pentru așa ceva „s-a
simțit” orientat de adevărul că „în expunerea
<științifică a> trecutului umanității trebuie
deosebită practica de teorie, distincție existentă
<până> și în sfera artelor, de exemplu în ce privește
arhitectura și muzica...”23. Spre un atare adevăr și
„lămurirea” lui îl va fi incitat și opinia profesorului
său Gervinus, după care „istoricului îi place tot atât
de puțin să mediteze asupra modului său de a
proceda ca și artistului”, deși „trebuie să-i fie de
recunoscut, fără ezitare, că nu poți să realizezi ceva
remarcabil în artă și în știință fără să clarifici modul
de a proceda”24. De la cel mai ilustru profesor al
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său, Leopold von Ranke, din amfiteatrele
universității berlineze, i-a fost de reținut, nu însă și
de însușit literalmente, ci de amendat de pe culmile
reflecțiilor filosofice, de doar formă teoretică,
opinia îndelung „vehiculată” și publicistic de
Maestru, anume că istoricului îi este suficient „să
doar caracterizeze îndeletnicirea căreia i s-a
consacrat”, neputându-i fi „niciodată lămurită
concepția sa asupra istoriei, scopurile <...>
urmărite de ea”25. Iar modul cum Ranke „a pus ca
doar problemă de studiat” avea să fie urmat
„catihetic” de mai toți istoricii încercați de spirit
critic, dedați unui excesiv pozitivism istoriografic
presupunător de foarte acribioase, uneori până la a
fi autoinhibante, reconstituiri factualice, pe baze
„strict documentare”, de unde și ferventul lor „cult
pentru metodă”. Unui „zelos discipol” rankean,
Ottokar von Lorenz, i-a și fost „de admis”
încercarea Maestrului „de a găsi îndărătul
fenomenelor vieții istorice ceva care să semene a
concepție filosofică exprimată <...> aproape
întotdeauna prin aceleași cuvinte: direcție
generalizatoare, conexiune, conținut spiritual al
fenomenelor istorice, dezvoltare generală
obiectivă, acțiune a ideilor, diferența între știința
istoriei universale și cea a unor perioade
speciale” 26. Tot mai puțin, însă, din „ceva care să
semene a concepție filosofică” avea „să mai
admită” Ottokar von Lorenz, căruia urmarea cu
sfințenie, de el, a normei metodologice „de la doar
documente la reconstituiri de fapte ale trecutului” ia întărit convingerea că pentru „știința istorică” nu
se prea întrevedeau „principii fundamentale” sau
„o direcție <general> recunoscută” 27. Era
convingerea împărtășită de cam toți exponenții de
vârf ai pozitivismului istoriografic, unul dintre ei,
profesor al lui Xenopol la Berlin, J. G. Droysen,
„sesizând” că „știința <istorică> încă nu și-a stabilit
teoria și sistemul”, putându-se doar „să se
proclame”, fără neapărat să se și admită adevărul
conform căruia ea „n-ar fi numai o știință, ci și o
artă – ba poate chiar –, ținând seama de opinia
publică, mai degrabă o artă decât o știință”28. Unui
alt promotor al pozitivismului istoriografic, Ernst
Bernheim, i se părea de-a dreptul „ciudat” că, „deși
nicio altă știință nu se bucură de favoarea de care se
bucură istoria <...>, nu există <...> o alta <...> în
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care opiniile asupra esenței sale și a scopului său să
fie atât de variate ca în istorie” 29. În cultul
istoricilor pozitiviști pentru „metodă și document”,
se putea, așadar, cu greu admite orientarea studiului
de specialitate prin vreo concepție generală, de
orizont filosofic. „Vocea” unui „eminent filolog”,
Hermann Paul, de pe la 1880, „că metodele
întrebuințate în investigarea istorică au fost găsite
mai degrabă din instinct decât prin reflecție asupra
naturii intime a fenomenelor”30, s-a și putut doar
„auzi”, nu și „asculta” cu reală luare aminte între
promotorii
pozitivismului
istoriografic,
impulsionat de E.A. Freeman („... it is necessary to
have constant recourse to the original sources”)31
și culminat sub raportul „sublimei codificări” („...
pas de documents, pas d’histoire”/„... no
documents, no history”) de Charles Langlois și
Charles Seignobos32.
Prin însăși aplecarea sa vocațională spre studiul
istoriei și din speciale exigențe ale realizării unei
opere culminante de sinteza asupra rostuirii
românilor în Dacia Traiană, Xenopol a considerat
importanța cuvenită metodei și primatului
recursului documentar pentru reconstituirea și
interpretarea faptelor trecutului. Într-o notă
devenită comună istoricilor „de meserie”, cum și
pe sine se considera ca fiind, a invocat adeseori
urmarea de norme metodologice, implicite
studiului de specialitate, cu accent special pus pe
validarea „fiecărui fapt semnificant” prin bine
controlate referințe documentare. În eseul său „de
junețe”, privind importanța și utilitatea istoriei, s-a
raportat la necesitatea cunoașterii faptelor
trecutului „prin documente” investigabile arhivalic
sau, spre sporul lor de a fi „accesibile publicului
ctitor”, editabile 33. Pentru „a lămuri câmpul
culturei naționale și... necesitatea ei”, a considerat
„legile superioare înnăscute sufletului uman,
reprezentațiunile și noțiunile intrând în raporturi
foarte variabile unele cu altele” 34, dar și
„izvoarele” specificului național „curgătoare”
dinspre trecut și pretabile „cugetării istorice”.
Deosebirile între istoriile civilizațiunei le-a văzut
nu doar prin prisma distanțelor luate, „unele față de
altele”, de pe aliniamentul temei moderne a
progresului, emancipabilă de sub tutela
„medievală” a Bisericii, după norme de „drept
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natural” sau de „nou drept public”, ci și în virtutea
unor „învățăminte” date de cunoașterea „practică”
ori „pragmatică” a trecutului35. Forța argumentului
istoric a relevat-o, pe la 1870, și prin Studii asupra
stării actuale, atunci, a României, sub un sublim
motto, că, „dacă Antichitatea ar fi ajuns în timpurile
moderne întreagă și neatinsă, profitul ce s-ar fi tras
din comorile ei ar fi fost mai mic”36; a amendat
critic înclinația acelor congeneri ai săi care încă
mai vedeau „prelungirea” ca atare a romanității
„originale” până când aceasta ar fi căpătat, cu
timpul, peste toate vitregiile și încercările
„vremurilor”, profilul nou al ceea ce și-a apropiat,
printr-un doar „de suprafață” adaos de nuanțe,
atributul de românesc; cu origini mai complexe
decât „descendența pur romană”, poporul român a
ajuns „în starea sa nouă” ca aspect, fie și cumva
amânativ decalat temporal, al unui amplu proces
istoric, demarat de când, dintr-un impuls
primordial occidental, „spiritul Europei reîncepu o
dezvoltare <...> independentă de înrâurirea
<directă, en tant que telle, a> Antichității” și
preluantă dinspre aceasta „numai de o coajă de
amintiri, nu <de> miezul obiectelor de la care <el>
purcese”, spre a se detașa de „eclesiasmul”
medieval și de primatul autocratic, fie și „eroic”, al
autorității „princiare” 37; buna cunoaștere ori
valorificare a moștenirii Antichității presupunea, de
aceea, ca „o lume de urme” să fie „reînviată,
precum reînvie spiritul geologului lumile
antedeluviene din urmele plantelor și a<le>
scoicelor în tărâmurile sădite peste ele”38; spre a fi
„reînviată din urmele ei” Antichitatea, se impunea
normativ ca „textele rămase de la ea” să fie
„lămurite” întâi și „energic” de filologi cu
abilitatea studiului limbilor „clasice”; așa cum, „în
științe” se impunea să fie „întâi înțelese noțiunile
elementare”, încât să se poată „pătrunde cu încetul
în opurile antice”; „în drept”, de exemplu, să fie
„înțelese noțiunile” cu „ajutorul” cărora să se poată
„pătrunde adânca raționare a juriștilor romani”,
spre a se păși apoi „la aplicarea practică”, adecvată
„timpurilor noi”, a principiilor juridice
fundamentale; în privința „obiectelor de artă”,
muncii „fizice”, menită „scoaterii lor la lumină”
(arheologia, de-abia prinzând contur științific pe la
1870, nefiindu-i „familiară” tânărului ieșean,
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student la Berlin – n.ns., G.C.), să i se suprapună
„lucrarea intelectuală” împlinitoare de „ceea ce
lipsea mărturiei doar a obiectelor”, anume
„fantezia și fapta creației”, după al cărei „frumos”
aspiră „sufletul omenesc”, iar peste toate cele susmenționate ori „înnumărate” critic-interpretativ,
istoria, prin recurs calificat la „rămășițele lumii
vechi”, să evidențieze „profitul tras de Europa de la
Antichitate” ca pe unul „provenind mai cu seamă
din activitatea intelectuală”39.
După aceleași norme prin care Europa putea
realiza mai ales „profit intelectual” din „atingerea”
ei retrospectivă cu Antichitatea, se cuvenea să fie
înțeleasă „moștenirea trecutului” pentru starea
României de pe la 1870. Detașându-se critic de
latinismul excesiv ori de mitizarea „originilor și
trăsăturilor pur romanice ale românității”, Xenopol
pleda pentru necesitatea cunoașterii bine
calificabile a unui întreg trecut al națiunii sale,
încât să fie înțeleasă starea Țării de la momentul
când el, tânăr fiind, a supus-o unui studiu de natură
a-i scruta și viitorul. Admițând că „tendința”
firească a unui popor este de „a lăsa urme în istorie
<...>, de a contribui întru ceva la binele omenirei”,
sublinia că, spre „a împlini” o așa „datorie”,
românii se aflau presați de „necesitatea” de a refuza
„neajunsul” adoptării „producerilor de-a gata <...>
ale altora”, fără a etala „creațiuni” proprii, întărite
„prin adevăruri descoperite” ținând de trecutul lor.
În acel „neajuns”, cei de „nouă generație” mai
aveau „de adăstat” cât timp se învăța „dreptul după
compenduri și comentarii minunate..., deschise
<de-a gata!> tuturor, ... de oriunde”, medicina,
matematica sau științele naturale ca „depuse prin
opuri străine”, iar istoria doar „câtă era scrisă”
îndeosebi „de alții”, uitându-se parcă a se căuta „să
iasă din spiritul național ceva nou”, de natură a
permite românimii „să ia parte activă la civilizația
Europei”. De aceea „se și cerea”, programatic, să
fie studiată istoria națională „în modul cel mai
serios”, după „caracterul ei nou, de știință”, să fie
„lămurit” dreptul românesc „din timpurile <lui>
cele vechi” pentru „a se introduce un spirit
științific” în jurisprudența țării, „să se adune cu
silință literatura populară”, temei de „recunoaștere
a sufletului poporului”, să se înțeleagă rădăcinile
„stării sociale și economice a României <...>,
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geologia, geografia fizică, flora și fauna câmpiilor
și codrilor ei”. Iar toate cele enumerate să facă
„obiect de științe”, cu subînțelesul că acestea nu
aparțin, toate, „numai rațiunii pure”, de vreme ce,
măcar unele, „pornesc și de la cunoștința unor fapte
mai mult sau mai puțin locale” 40. Prin bună
cunoaștere, cu presupunere de „critică serioasă a
oricărei idei” și a temeiurilor „oricărui fapt”, putea
fi stinsă „sălășluirea” învățămintelor trecutului „în
vorbe și declarațiuni deșarte” și deschisă
perspectiva mare a adevărului despre „datoria
fiecărei generațiuni” de a descoperi „rădăcinile”
stării de la momentul ei a Țării și de a prospecta
viitorul acesteia, fără a se uita „că omului,
popoarelor, perioadelor istorice înșile nu le este dat
a aduce la lumină decât câte o parte din nesfârșitul
adevăr ce plutește necunoscut asupra omenirei și că
întreaga revelațiune a acestuia stă la capătul
istoriei”41.
Un regal de profesionalism l-a dat Xenopol, în
1883, cu Lecțiunea de deschidere a cursului de
Istoria Românilor de la Universitatea de Iași42.
Din startul ei, Lecțiunea a fost pe un ton frapant
provocativ, de natură a incita atenția ori gândurile
auditoriului studios asupra adevărului că, înainte
de a fi în raza cugetării moderne, „atât obiectul cât
și scopul istoriei au fost rău înțelese”. În acea rază,
dată de spiritul critic, eminamente rațional, nu se
prea mai putea admite „că istoria avea <doar> a
deduce din faptele trecute învățături de purtare”
pentru cei și cele ținând de un mereu nou prezent
ori de viitor, încât să pară ea a fi „un repertoriu
bogat de experiențe adunat de veacuri”, spre a se
tot rostui printr-o pedagogie suscitată de însuși
necunoscutul de început al înnoirii de sine a vieții
omenești. Amendarea felului „greșit” de a fi
tradițional înțeleasă istoria venea, în optica
tânărului profesor, „din temeiul foarte simplu <...>
că faptele istorice nu se reproduc niciodată, că ceva
ce dă unui fapt caracterul său istoric (subl. în text –
n.ns., G.C.), în deosebire de faptele vieții de toate
zilele, este tocmai elementul osebitor”, după
„împrejurări noi, ce nu au mai fost și nu vor mai fi
niciodată”; „fiecare faptă nouă, deosebindu-se deci
de cea veche, este învederat că nimic nu poate fi
mai fals decât a se lua trecutul <ca atare> drept
linie de purtare în timpul nou” 43. Printr-o „nuanță
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fină” a însuși scopului ei, istoria „studiază
îndreptările ce le iau faptele din trecut și caută săși dea seama despre drumul ce-l vor apuca în
viitor”, fără a fi însă „vorba de a aplica la fapte noi
teorii scoase din cele vechi, ci de a deduce din o
serie de fapte (subl. ns., G.C.), esența direcțiunii lor
și de a ajuta, favorizând sau reținând <după caz>
acea direcțiune, desfășurarea faptelor viitoare, în
sensul propășirii omenirii”. Se cuvenea, altfel spus,
nu supunerea istoriei unui mereu prezenteist
„utilitarism”, etic ori pedagogic, ci devoalarea
sensului devenirii faptelor istorice. Prin numai așa
ceva, se putea admite „că istoria este magistra
viitorului, ea aprinzând făclia sa la trecut pentru a
lumina timpurile ce au să fie”44. Iar „potrivit cu
înțelegerea mai dreaptă” a scopului istoriei, „s-a
schimbat și modul ei dă tratare”. Spre deosebire de
„vremurile vechi”, când „istoria era mai mult o artă
și producțiunile sale erau clasate <...> între operele
literare”, ea tindea, pe timpurile moderne, „a
deveni o știință (subl. în text – n.ns., G.C.) și
lucrările cărora dânsa dă naștere sunt așezate între
procedurile științifice, alături de cele ale economiei
politice și filosofiei, adică ale științelor morale sau
neperfecte”45. După ce mult timp, din resortu-i
literar de frumoasă și simplă, de cam nonșalantă
povestire, a servit, până la a da motiv unor
„sceptici” precum Schopenhauer să-i nege
capacitatea „de a descoperi adevărul”, doar
„comparației trecutului cu prezentul” și deducerii,
de partea acestuia, de „principii analoage de purtare
omenească”, ca printr-o „lucrare de artă îndreptată
imaginativ și sub impresia reînvierii mintale a
faptelor trecutului” – „lucrare”, la rigoare, „asupra
acelei părți a sufletului nostru în care icoanele și nu
noțiunile se încheagă în toturi complexe” –, istoria
se vedea mai nou chemată să atingă, să probeze
„stadiul ei științific”46. Pentru așa ceva, calea ei nu
era de reproducere a „chipului și umbrelor
trecutului”, ci de înțelegere a acestuia, prin
„descoperirea” în fapte a ideilor care „au condus”
ori au dat sens „vieții omenirii”. În consecință,
„ținta supremă a istoricului” era aceea „de a
descoperi adevărul în cele trecute” și nu „de a
stabili – de pe poziții prezenteiste – un adevăr
despre viitor”47.
Era clar de înțeles tânărului profesor universitar
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„chemat” să deschidă orizontul de cunoaștere
studenților săi că „descoperirea adevărului în
istorie, lucru cu totul anevoios”, se putea face după
norme ale metodei specifice domeniului, încât să se
evidențieze caracterul științific al întregului
demers de „stabilire” a faptelor trecutului și de
interpretare a acestora „la nivel de idei”, altfel spus,
de semnificații. Numai că – trăgea „un semnal”
același tânăr profesor –, prin însăși natura sa,
demersul științific, cu metodă de investigare și
valorificare a surselor documentare, îl conduce
prioritar, adeseori în mod exclusiv, pe istoric, spre
mai ales reconstituiri riguroase, „înselor egale”, de
„fapte mici” din trecutul studiat. Or, în doar
privința unor atare fapte, istoricului îi revine să se
convingă „că numai cu anevoință se pot descoperi
cauzele lor”, pe când asupra „faptelor mari”,
precum Revoluția Franceză sau „înrâurirea
civilizațiunii <secolului al XIX-lea> de mișcarea
științifică”, cauzele oricât „de multiple”, sunt mai
lesne „de descoperit”. Era, de aceea, „de observat”,
în lecția xenopoliană, că, sub rigori stricte de
metodă, de însușire excesivă a caracterului
științific pentru mai fiecare „descoperire în trecut”,
după norme ale „științelor servindu-se de
experiment”, studiile istorice se concentrau,
inexorabil, „asupra faptelor mici, asupra unor
împrejurări singuratice”, faptele „mari” părând
susceptibile de a ține „de abstracțiunea de reflecții
metafizice”, definit „speculative”. Evidența că „o
abstracțiune”, pentru a avea valoare științifică,
„trebuie culeasă de pe fapte pozitive”,
reconstituibile metodic, nutrea cursul nou și „de
bază” al istoriei, învederat de „cercetarea mai
amănunțită a faptelor singuratice”, încât „miile de
scrieri istorice”, tratând „împrejurări cel puțin
aparent neînsemnate ale vieții <trecute a>
popoarelor”, să facă posibile „sintezele cele mari și
admirabile ce ies din pana istoricilor de geniu”48.
Cuvintele în urmă menționate sau, poate mai
precis, convingerea din care ele au izvorât
străbătând un întreg proces de elaborare a unei
opere de istoric de înaltă vocație, au atras asupra lui
Xenopol suspiciunea, chiar acuza proferată de
congeneri de „școală critică”, mereu invocatori ai
strictelor norme ale metodei, că s-ar fi cam dezis de
acestea spre a străluci pe coordonate ale
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metafizicii, cu predispunere la un discurs adeseori
speculativ. Neurmarea ca model a Istoriei
Românilor din Dacia Traiană de exponenți ai
„generației hipercritice”, oglindită prin mai ales
interbelica „Revistă istorică română”, de chiar cei
cu preocupări vizând „reconstrucția științifică a
sintezei naționale”, ar fi purtat, fie și tacit,
amprenta acelui fel de suspiciune ori de acuză49.
Întrevăzând „suspiciuni răuvoitoare asupră-i” și
vădind scrupulozitate afină spiritului critic,
universitarul Xenopol avea să precuvânteze la
ediția dintâi a marii sale sinteze că „putea părea
îndrăzneață întreprinderea de a scrie <atunci, la
1888-1893> o istorie a poporului român”, dată
fiind „starea științei istorice, a izvoarelor pentru
cunoștința trecutului său”, care „curgeau numai în
picături”, îngăduind, pe nu puține „părți de scriere
<...>, niște ghicitori ce așteaptă dezlegare”50. S-a
simțit „nevoit” să se explice, și în Precuvântarea la
ediția a II-a a aceleiași mari sinteze asupra manierei
sale de a considera metoda, asigurarea suportului
documentar pentru reconstituiri „de fapte”. Fără a
reitera mențiunea de sinceritate din Precuvântarea
la prima ediție a sintezei, cum că „istoria unui timp
se clădește întotdeauna cu materialul adunat până
atunci” și că, personal, „s-a ferit de erudiția
goală” 51, recunoștea, pentru ediția a II-a,
necesitatea de a considera stadiul „ridicat”, între
timp, al studiilor istorice și „avântul foarte
îmbucurător luat de publicarea documentelor”52.
Mărturisea, totodată, că „a băgat de seamă cum
toată <...> marea bogăție <de scrieri și de publicații
documentare> nu schimba decât foarte puțin liniile
fundamentale” ale „înjghebării” sale de sinteză și
„slujea numai cât a <i> se întemeia expunerea”.
Mai recunoștea, seniorial, Xenopol, că
„pătrunsese adevărul și prin intuiție istorică, care
suplinea adeseori dovezile”, aducându-le „criticilor
săi” aminte de „cuvintele înțeleptului istoric
francez”, Gabriel Monod, privind „soarta” acelora
ce întreprind „schița” unei perioade „de a da mare
prilej de critică celor venind să tot adâncească
amănunțimile”53. Convins despre reușita mai ales
de ansamblu a sintezei sale de Istoria Românilor,
„s-a depărtat” de „falsa modestie de a se preface
ponegrindu-și propria lucrare”, ca doar
„îndrăzneață” și supusă „neapărat” limitelor „de
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realizare”, încât, „drept preț”, implacabil gratuit,
„să atragă laudele altora”54. După cum, convins s-a
arătat și în privința reușitei studiilor sale consacrate
unor teme ținând de chiar contemporaneitatea sa
omenească, anevoios submisibilă „chipului
obiectiv de judecată”, tangibil, acesta, de
„primejdia subiectivității” auctoriale, studii
căpătând forma și conținutul cărților Domnia lui
Cuza-Vodă și Istoria partidelor politice, asimilate,
ambele, completitiv, ediției a III-a, proiectată ca
ediția a II-a, dar nefinalizată editorial de el, a
Istoriei Românilor din Dacia Traiană55. S-a simțit
îndreptățit să consemneze memorialistic, cu
nedisimulată amărăciune, că lucrarea sa „de
sinteză”, în volume reprezentând „toturi
sistematice <...> întemeiate pe un bogat material de
fapte <...>, după izvoarele <ce i-au putut fi>
cunoscute”, a fost „întâmpinată de răuvoitori”
printr-o acidă observație asupra „informației
neîndestulătoare” din cuprinsul ei56. Și-a îndepărtat
îndurarea unei atare observații cu „adevărul bine
știut” de el că, „deși numărul izvoarelor a crescut”,
după prima ediție a Istoriei Românilor din Dacia
Traiană, „ideile fundamentale, canavaua pe care șia țesut expunerea, rămâneau neschimbate” în
cuprinsul celei de-a doua ediții a marii sinteze57. Șia întemeiat ceea ce „bine știa” pe respectul
exigențelor spiritului critic, ale metodei de studiu
istoric, neîntreprins însă acesta cu strictețe „la firul
documentar”, încât să riște a-și etufa relevarea
„ideilor fundamentale”, de natură, singurele, să
lumineze diegeza devenirii românimii și să-i
suscite, tocmai de aceea, talentul „scriitoricesc”.
Nu întâmplător, autorul celei dintâi „mari
sinteze naționale” a rezervat „chestiunii de
metodă” ultimul capitol din Teoria istoriei, și acela
doar aparent concluziv și cam escamotabil de
rostuire prin sine. Din chiar începutul capitolului, a
ținut să invoce subtil ideea că, pe când „în științele
de repetiție faptele există și metoda servește doar la
a învăța mijlocul de a le stabili bine, precum și de a
descoperi – dacă lucrul este posibil – cauzele ce le
produc, în științele istorice faptele trebuie
reconstituite prin dovezi, deci prin metoda la care
trebuie să se recurgă pentru a ajunge la ele”; de
asemenea că, „pe când în științele faptelor de
repetiție, materiale sau intelectuale, acestea sunt
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reale, existente, iar efortul spiritului se limitează la
a descoperi formele generale ale manifestării lor,
adică legile <...>, în istorie, faptele înseși trebuie
<...> create din nou printr-o activitate intelectuală,
înainte de a trece la inserarea <i.e. înlănțuirea –
n.ns., G.C.> lor în liniamentele succesiunii, seriile
istorice” 58; iar după expozeul succint al unei atare
idei să se bine așeze o alta, anume că „în istorie, ce
nu leagă între ele decât fapte individuale,
înlănțuirea lor având loc tot într-un mod individual,
adică o singură dată de-a lungul vremurilor”,
inducția și deducția nu-și vor afla niciodată
aplicarea” deplin vădită de ambele „asupra
adevărului universal”; „din procedeul general al
inducției”, istoria chemată metodic „să descopere
necunoscutul individual”, distinge pe „un altul, de
operație logică particulară” și cu „numele de
inferență”, procedeu, acesta, constând „în a
conchide despre existența unui fapt la un alt fapt”
presupunător necesarmente de cel dintâi
(„Inferența este deci o operație a inteligenței unde,
fiind date unul sau mai multe fapte cunoscute prin
atestare directă, se conchide existența altor fapte
sau cauze individuale, care nu ne sunt cunoscute
prin atestare directă”)59. În miza înalt cognitivă a
Teoriei, subzista, așadar, detașarea autorului ei de
metodologia strict pozitivistă a „criticilor săi
răuvoitori”. Acea detașare i-a incubat și
„îndrăzneața”
aplecare
studioasă
asupra
„timpurilor noi și mai noi”, justificată și prin
invocarea adevărului rostit de profesorul său
Ranke, după care „istoria modernă n-ar putea fi
stabilită <doar> pe baza scrierilor istoricilor
contemporani ei, cu excepția <relatării> faptelor ce
le-au avut <aceștia> sub ochi”, ci „în puterea <...>
extragerii celor relatate și de la <alți> martori <...>,
din documentele mai veridice și mai imediate”60.
Însușindu-și miezul orientativ al unor atare cuvinte,
Xenopol s-a detașat nu de rigorile de fond ale
studiului metodic, ci de „superstiția” ori
religiozitatea recursului exclusiv documentar, la
mai ales fonduri arhivalice, pentru reconstituirea
faptelor istorice inerent „mici”. S-a situat însă
departe de desconsiderarea de plano a metodei
istoriei, cum se constată frecvent la istorici de dată
recentă („Nu, istoria nu are metodă: cereți să ni se
arate această metodă <...>. Istoria, despre care se
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vorbește mult de două secole încoace, nu mai
există!” 61 sau „Metoda istoriei și-a pierdut
monopolul”)62.
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CÂTE CEVA
DESPRE ÎNCEPUTURILE
POLITICE ALE JUNIMII
Simion-Alexandru GAVRIȘ
Autorii junimiști care au rememorat, mai târziu,
începuturile politice ale societății ieșene au acreditat
ideea că ea ar fi fost, în primii ani de existență, străină
de politică. După Titu Maiorescu, Junimea ar fi intrat
în lupta partizană (din motive cu totul idealiste) abia
în 1871, la îndemnul lui Gheorghe Costaforu,
ministru de Externe în guvernul conservator condus
de Lascăr Catargiu. În Amintirile sale, Iacob
Negruzzi povestea, pe larg, evenimentele din
primăvara lui 1866, când junimiștii s-au implicat în
politica ieșeană pentru a milita în favoarea menținerii
unirii Principatelor și a învestirii unui principe străin.
Apoi însă, afirma Negruzzi, „Junimea se grăbi să
închidă jurnalul său politic. Până în anii din urmă,
oricât susțineau adversarii noștri că în realitate scopul
întrunirlor Junimii era politica, iar literatura numai un
mijloc pentru a atrage partizani în Societate, aceasta
nu e adevărat; nu se mai făcu politică deloc. Ba mai
târziu, când se întîmpla vreodată ca să vie vorba de
chestiuni politice în vreo întrunire, mulți membri,
dintre care mai ales Pogor, cereau îndată schimbarea
conversației, fiindcă politica, după tradiția Societății,
ar face parte din lucrurile «străine Junimii»”. Un alt
aspect important privitor relația dintre junimiști și
politica militantă pe care autorii apropiați societății lau abordat mai degrabă „în trecere” a fost apropierea
acesteia de prințul Grigore Mihail Sturdza. Legătura,
care a durat mai mult de un deceniu, arată că originile
ieșene ale politicii junimiste și relația sa cu „vechea
generație” de conservatori moldoveni sunt mult mai
importante decât s-ar putea bănui pe baza scrierilor
memorialiștilor.
Amestecul Junimii în politică nu s-a întrerupt,
astfel, după înscăunarea prințului străin. La începutul
toamnei anului 1866, la Iași s-a înființat un comitet
electoral conservator, cu scopul de a pregăti
participarea la primele alegeri legislative ale domniei
lui Carol I. Grupul a editat, începând cu 24
septembrie/6 pctombrie, ziarul „Constituțiunea”1.
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Ambiția comitetului era să reprezinte toate județele
din fostul principat al Moldovei, în care ar fi urmat să
se înființeze „filiale” subordonate lui. Cel mai
proeminent dintre membrii micii grupări era Grigore
Mihail Sturdza, fiu de domn, fost candidat la domnie
în 1857-1859 și unul dintre liderii politici de
însemnătate din vremea lui Alexandru Ioan Cuza.
Alături de el activau doi dintre vechii săi susținători
– Dimitrie Cornea (fost ministru al Justiției, în 1862)
și Constantin Sturdza-Șcheeanu. Participarea
junimistă la demersul conservatorilor ieșeni era de-a
dreptul impresionantă. Dintre membrii și apropiații
societății, Titu Maiorescu, frații Iacob și Leon
Negruzzi, Nicolae Gane, Vasile Pogor, Constantin N.
Suțu, Gheorghe Racoviță, Lascăr Ciurea, Teodor
Rosetti și Alexandru Balș (în casa căruia s-au
desfășurat întrunirile comitetului) s-au numărat, întro formă sau alta, printre aderenții săi.
Este greu de spus cum s-a produs apropierea
dintre Grigore Sturdza și junimiști, mai ales că,
imediat după lovitura de stat din 11/23 februarie
1866, Titu Maiorescu se exprimase foarte critic la
adresa prințului și a partizanilor săi. Este posibil ca
însuși Iacob Negruzzi, memorialistul de mai târziu,
să-i fi servit drept mediator, având în vedere că tatăl
său, Costache Negruzzi făcea, și el, parte din grup.
Oricum, mai mulți membri ai Junimii au candidat la
alegerile din toamna lui 1866. Constantin N. Suțu și
Gheorghe Racoviță au reușit să fie aleși la colegiul I
pentru Senat din județul Iași și, respectiv, la colegiul
al II-lea pentru Camera Deputaților din județul
Vaslui.
Chiar dacă ziarul „Constituțiunea” a încetat să
apară la scurt după alegeri, iar militantismul politic al
junimiștilor a rămas, până pe la 1870, destul de
discret, el nu a dispărut cu totul. Petre P. Carp a pus,
astfel, alături de tinerii conservatori munteni Nicolae
Blaremberg și Aristide Pascal, bazele ziarului
„Terra”, care a apărut între 1867 și 1870. Carp a fost,
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de asemenea, ales în Camera Deputaților, unde
interpelările sale la adresa guvernului radical aflat la
putere în anii 1867-1868 au făcut o destul de
puternică impresie asupra opiniei publice. Mai
importantă însă poate decât această implicare solitară
în politica „oficială” a fost păstrarea vechilor legături
dintre junimiști și politicienii mai experimentați ai
lumii ieșene. Colaborarea dintre societate și grupul
din jurul lui Grigore Sturdza a continuat, astfel, în
cadrul lojii masonice ieșene „LʼÉtoile de Roumanie”,
afiliată Marelui Orient al Franței. În anii 1865-1868,
atât prințul, cât și mai mulți vechi adepți ai săi au
aderat la această „societate secretă”, care a primit, de
asemenea, în rândurile sale un mare număr de
apropiați a Junimii: Titu Maiorescu, Vasile Pogor,
frații Negruzzi, Nicolae Gane, Theodor Rosetti și
Petre P. Carp au făcut parte din loja de la Iași2.
Menținerea relației dintre Grigore Sturdza și tinerii
conservatori le-a permis, mai târziu, să pună bazele
unui grup politic funcțional, pregătit să joace un rol
important pe scena publică.
Junimea a avut prima ocazie de a se impune ca o
forță politică demnă de luat în seamă în 1870. În acel
an, conservatorii au revenit la putere, iar primministrul Manolache Costache Epureanu a luat
decizia de a-și forma cabinetul din politicieni tineri
(motiv pentru care un observator ironic a numit acest
guvern „cloșca cu pui”). Imediat după numirea sa,
premierul a demarat negocieri cu junimiștii –
prezentate în Însemnările lui Titu Maiorescu, el
însuși inclus pe lista potențialilor miniștri. În cele din
urmă însă, Junimea a fost nevoită să se mulțumească
cu un singur membru al guvernului: același Petre P.
Carp, care a devenit ministru de Externe. Desemnat
la conducerea ministerului Cultelor și Instrucțiunii
Publice, Vasile Pogor nu și-a mai preluat, în cele din
urmă portofoliul. Mai mult, cabinetul nu a reușit să
obțină majoritatea în alegerile pe care le-a organizat
imediat după instalarea sa, demisionând după doar
câteva luni de existență.
Junimiștii au devenit o prezență constantă în viața
politică abia după instalarea unui alt guvern
conservator, de această dată mult mai stabil:
cabinetul Lascăr Catargiu (1871-1876). Gruparea a
avut, totuși, încă de la început, o poziție distinctă,
nefiind, nici pe departe, o subordonată comodă a
executivului. În primăvara anului 1871, cei mai
importanți membri ai Junimii au participat la
înființarea unei grupări politice ieșene, numită
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„partidul conservator-liberal”. Liderul noii
formațiunii era Grigore Sturdza, iar fostul primministru Manolache Costache Epureanu s-a numărat
și el printre fondatorii săi. Imediat, aderenții grupării
au subscris „petiția de la Iași” – un program de
reformă constituțională conceput de Grigore Sturdza.
Semnatarii petiției cereau, printre altele, reforma
Parlamentului. Drepturile electorale urmau să fie
acordate pe baza unor condiții de avere mai
restrictive decât până atunci, iar o parte dintre
senatori aveau să fie numiți de către principe. Presa
trebuia supusă unui regim mai restrictiv decât până
atunci iar procesele cu juriu – suspendate temporar.
Agreată de către principele Carol I, care
elaborase, la sfârșitul anului 1870, un memoriu
conținând solicitări asemănătoare, petiția nu a fost
primită la fel de favorabil de guvernul Lascăr
Catargiu, mai preocupat, în acel moment, de
probleme mai practice: echilibrarea bugetului și
rezolvarea neînțelegerilor cu acționarii căilor ferate
române („afacerea Strousberg”)3. Relația dintre
junimiști și conservatorii din executiv a devenit, în
următoarea perioadă, foarte tensionată. În octombrie
1871, Titu Maiorescu proiecta chiar – în mod cu totul
nerealist pentru un personaj totuși destul de puțin
experimentat în ale politicii – înlăturarea guvernului
Catargiu și înlocuirea sa printr-un cabinet condus de
aliatul său politic, prințul Grigore Sturdza: „Încerc
aici [la Iași – n. n.] să-l conving pe prințul Grigore
Stourdza, cu care stau bine, să preia o președinție de
miniștri. Acesta este deocamdată singurul bărbat
(...)”4.
Lucrurile s-au înrăutățit și mai mult în urma
deciziei generalului Christian Tell, ministrul Cultelor
și Instrucțiunii Publice, de a nu le mai permite
profesorilor care făceau parte din Parlament să își ia
concedii prelungite pentru a lua parte la lucrările
legislativului. Hotărârea ministrului l-a obligat pe
Maiorescu să reunțe la catedra pe care o ocupa la
Universitatea din Iași și l-a făcut, pe de altă parte, să
devină și mai puțin favorabil guvernului. Atitudinea
critică a fostului profesor și a celorlalți parlamentari
junimiști față de cabinet s-a manifestat în numeroase
ocazii, dintre care cea mai importantă a fost
discutarea, în Camera Deputaților, a modificării
codului de procedură penală (ianuarie 1873).
Adoptarea unui amendament al lui Maiorescu, prin
care se prevedea desființarea totală a arestului
preventiv pentru delicte de presă (insulte ori calomnii
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comise de jurnaliști), în contra voinței miniștrilor, i-a
făcut pe aceștia să retragă cu totul proiectul de
modificare din dezbaterea Camerei.
Disputele dintre junimiști și guvernul Lascăr
Catargiu au luat, în cele din urmă, sfârșit prin
desemnarea lui Titu Maiorescu în postul de ministru
al Cultelor și Instrucțiunii Publice (aprilie 1874).
Intrarea lui Maiorescu în guvern și mutarea sa la
București a însemnat îndepărtarea de Iași a centrului
politic al Junimii și răcirea treptată a relațiilor cu
Grigore Sturdza. În vara lui 1874, prințul a avut o
dispută cu Titu Maiorescu pe tema desemnării
primarului de Iași: dacă Sturdza sprijinea candidatura
unui vechi „locotenent” de-al său, Dimitrie Cornea,
Maiorescu a susținut, după cum era de așteptat,
decizia guvernului de a-l numi pe junimistul Nicolae
Gane. În timpul campaniei electorale din primăvara
lui 1875, Petre P. Carp a intrat, la rându-i, în conflict
cu prințul Grigore și susținătorii săi ieșeni. În același
an, loja „LʼÉtoile de Roumanie” a fost dizolvată,
fiind înlocuită printr-un așa-numit „club al
proprietarilor” – organizație având, desigur, un
caracter mai puțin „secret”. În conducerea clubului,
junimiștii erau mult mai slab reprezentați decât în
cadrul lojei masonice ieșene: doar Dimitrie Rosetti
(fratele lui Teodor Rosetti) și Nicolae Gane au intrat
în comitetul său de administrație.
Alianța dintre Grigore Sturdza și apropiații săi, pe
de o parte, și gruparea junimistă a supraviețuit, totuși,
până în 1879 – la mai bine de trei ani după demisia
guvernului Lascăr Catargiu. În vara acelui an, prințul
a decis să își depună candidatura pentru Senat la
colegiul II al județului Iași, încălcând, pare-se, o
înțelegere electorală prin care „partidul conservatorliberal” se angaja să susțină un reprezentant al
liberalilor moderați. Junimiștii au demisionat în bloc
din comitetul de conducere al „partidului”, punând
capăt lungii lor colaborări cu fostul candidat la
domnie. Gruparea și-a continuat ascensiunea politică
în următorii ani, ca parte a nou-înființatului Partid
Conservator și apoi ca formațiune distinctă. Impactul
său asupra „politicii de partid” avea să se
prelungească până după Primul Război Mondial;
influența paradigmei doctrinare junimiste a dăinuit și
mai mult, reverberând până în contemporaneitate.
Departe de a se produce brusc, sub impulsul unor
emoții sau înțelegeri politice de moment, intrarea
Junimii în viața politică s-a petrecut în mai multe
etape, prelungite pe durata a nu mai puțin de cinci ani

(1866-1871). Momentele sale de ascensiune ori de
eclipsă au depins, în mare măsură, de prezența la
guvernare a conservatorilor și, în special, a celor
originari din Moldova. Junimiștii au fost, astfel,
activi în timpul guvernării Ion Ghica (1866-1867),
perioadă în care din cabinet făceau parte mai mulți
conservatori moldoveni (Petre Mavrogheni, Ion Strat,
generalul Ioan Grigore Ghica). În perioada
guvernărilor liberalilor radicali (1867-1868) și a
coaliției dintre moderați și conservatori (1868-1870),
în care „elementul moldovenesc” a fost reprezentat
de liberalii din jurul lui Mihail Kogălniceanu,
societatea a intrat într-o relativă obscuritate, revenind
în centrul atenției după ce conservatorii de la nord de
Milcov au obținut o poziție centrală în viața politică
(prin Manolache Costache Epureanu și apoi prin
Lascăr Catargiu). Din 1871 până în 1874, centrul
politic al grupării a rămas eminamente ieșean; tot
până în acel moment, principalul ei colaborator a fost
vechiul politician Grigore Mihail Sturdza. Chiar și
după acea dată, junimiștii au continuat să facă parte,
alături de el și de partizanii săi, din „partidul
conservator-liberal”, de care s-au desprins abia în
1879. Junimea a intrat, așadar, treptat în politica
militantă, făcându-și – după cum era și firesc –
ucenicia alături de lideri cu experiență. Succesul
junimiștilor a rezultat dintr-o lungă pregătire și dintro (poate nu îndeajuns de subliniată) continuitate cu
generațiile anterioare de conservatori moldoveni.

Note:
1. Simion-Alexandru Gavriș, „Pășire măsurată și
prudentă”: conservatorii, junimiștii și gazetăria politică
ieșeană la 1866, în „Convorbiri literare”, iulie 2019, nr. 7
(283), p. 144-147.
2. Mihai Dimitrie Sturdza, Junimea – societate secretă,
în Rușii, masonii, mareșalul și alte răspântii ale
istoriografiei românești, București, 2013, p. 98-132.
3. Simion-Alexandru Gavriș, Când moldovenii au vrut
să schimbe Constituția, în „Convorbiri literare”, august
2019, nr. 8 (284), p. 133-136.
4. Titu Maiorescu, Jurnal și epistolar, vol. VII (18
aprilie 1870-28 aprilie 1872), ediție îngrijită de Georgeta
Rădulescu-Dulgheru, București, 1987, p. 202-203 (351).
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săvârşit în mod necuvenit, iar traducătorul le
caracterizează, în această nenorocită postură,
prin epitetul antepus „sărmani”. Din punct de
vedere lingvistic, observăm că George Coşbuc
optează pentru forma hipercorectă „mei”, iar în
versul următor, verbul substantivizat „perirea”
este împins înapoi spre obârşia latinească a
verbului, perire, cu echivalent identic în limba
italiană1. Revenind la aspectul semantic,
această opţiune lexicală („pieirea”, am spune
noi la capătul evolutiv românesc al parcursului
etimologic actualizat) se constituie într-o
hiperbolă (cu eventuală, mai gravă, trimitere
soteriologică) în raport cu mai simpla „pagubă”
(danno) din originalul dantesc. În sfârşit, din
varianta lui Coşbuc mai lipseşte şi
complementul de loc (ar fi fost: „de la păşune”),
risipind astfel figura etimologică prin care
Dante subliniază absurdul situaţiei („tornan del pasco
pasciuti di vento”, a se întoarce de la păşune după ce
au păscut vânt – însă o traducere literală de tipul: „sentorc de la păscut păscuţi cu vânt” nu sună nici ea prea
bine în limba română, deşi, iată, încape într-un
endecasilab)... Eta Boeriu începe printr-o operaţiune
în principiu inofensivă, atunci când apelează la o
pertinentă metonimie (singularul în loc de plural). Iată
însă cum o asortează: „de-aceea nepăscut bietul
mirean/ se-ntoarce de la slujbă; dar iertare/ că paguba
nu-şi vede,-aşteaptă2-n van”. În lectura ei, victima
predicilor aberante figurează mai întâi în registrul
metaforic păstoresc tradiţional prin participiul
„nepăscut” (care înlocuieşte expresia figurată dantescă
„hrăniţi cu vânt”), pentru a fi scoasă din acest context
figurat la pasul următor, când devine, pur şi simplu,
din „oiţă” (adică membru al comunităţii
credincioşilor), „mirean” (adică, în mod corect şi
corespunzător: credinciosul). Iar mireanul din
traducere este deplâns, urmând artificiul lui Coşbuc,
cu ajutorul unui epitet obţinut printr-o variere
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Dante se prevalează de metafora păşunatului
spiritual atunci când, în Par. XXIX, 107, recurgând la
participiul pasiv al verbului pascere („a paşte”; „a se
hrăni”), întrebuinţează expresia pasciuti di vento
(„hrăniţi cu vânt”), referitoare la oamenii ignoranţi
care le dau ascultare predicatorilor ce scornesc tot
felul de năzdrăvănii şi ale căror discursuri sunt, aşadar,
lipsite de orice conţinut duhovniceşte nutritiv: „sì che
le pecorelle, che non sanno,/ tornan del pasco
pasciute di vento,/ e non le scusa non veder lo danno”.
Reformulând în limba română: „aşa încât oiţele,
[acelea] care nu au ştiinţă,/ se întorc de la păşune
hrănite cu vânt,/ şi nu le scuză [faptul de] a nu vedea
paguba”. În această imagine poetică, verbul pascere
figurează (din nou) în contextul său „pastoral” (de
sorginte evanghelică şi continuitate bisericească),
întărit şi prin utilizarea substantivului pasco (aici:
„păşune”), derivat din acelaşi verb. De bună seamă,
oiţele îi desemnează pe credincioşi, despre care ni se
spune că unii păcătuiesc prin ignoranţă; dar ignoranţa
nu reprezintă un argument de anulare a vinovăţiei.
George Coşbuc propune această terţină în felul
următor: „Aşa că, neştiindu-şi cârmuirea,/ se-ntorc
hrăniţi cu vânt sărmanii mei,/ dar nu-i o scuză că nu-şi
văd perirea!”. Sensul global reiese nealterat, dar există
câteva probleme de amănunt. În primul rând, Coşbuc
reduce necunoaşterea ascultătorilor de predici la
„cârmuire”, ceea ce poate fi citit fie ca material
argumentativ al predicilor în sine, fie ca identitate sau
măcar competenţă a predicatorilor înşişi. Apoi,
trasformarea oiţelor danteşti în miei părăseşte făgaşul
metaforic consacrat al imaginarului evanghelic, unde
credincioşii figurează ca oi, în timp ce mielul este
adoptat ca imagine a jertfei şi asociat, antonomastic,
cu Iisus. Este drept, totuşi, că, pe de o parte,
confundarea credincioşilor cu Mântuitorul este prea
puţin probabilă la acest nivel, dar şi că, pe de altă
parte, publicul asistent la fabulaţiile criticate de Poet e
alcătuit tot din nişte „victime” ale actului de predicaţie
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sinonimică a antecedentului traductiv: „bietul”
(echivalent cu „sărmanii” venerabilului poet
sămănătorist). Observăm însă, de îndată, că motivul
acestei deplângeri îl constituie, în versiunea Etei
Boeriu, faptul că mireanul se întoarce acasă nehrănit,
adică „nepăscut” (am putea înţelege: tot flămând cum
venise şi, în consecinţă, nemulţumit). Ori, aşa cum
reiese limpede din textul-sursă şi cum observă mai toţi
comentatorii, problema focalizată în formularea
dantescă originală („hrăniţi cu vânt”) nu este – mutând
imaginea în registrul omenesc al alimentaţiei – lipsa
„bucatelor” servite de predicatori, ci inconsistenţa şi
caracterul iluzoriu al, altminteri, foarte variatelor
„meniuri” pseudo-spirituale servite de aceştia şi
savurate cu naivitate de gregarii ascultători, care,
astfel îndopaţi, nu cer mai mult (adică: mai bine) decât
li se oferă. Balivernele îndrugate de predicatori satură
mentalitatea turmei, dar îi ascunde hrana adevărată,
conţinută în Sfânta Scriptură.
Păşind, mai departe, tot în afara metaforei
pastorale consacrate şi menţinând extracţia lexicală
slavonă adoptată în microcontext, mireanul Etei
Boeriu nu se mai întoarce de la păşunea dantescă, ci
„de la slujbă”. Aici, cu bunăvoinţă metonimică,
cititorul român ar putea considera, din mers, că
vocabula întrebuinţată nu acoperă semantic slujba în
sine (adică oficierea ritualică a sacramentului
Euharistiei plus omeliile complementare), ci
evenimentul bisericesc de ansamblu, în cuprinsul
căruia predica este rostită, într-o manieră neritualizată,
la sfârşitul liturghiei (şi abia după audierea ei se
întoarce acasă credinciosul). Un antecedent de
interpretare a „păşunei” ca ambient ecleziastic
instituţionalizat îl putea afla traducătoarea în ambigua
(sau, mai curând: derutanta) notă explicativă din
istorica ediţie a Divinei Comedii alcătuită de Niccolò
Tommaseo3: „păşunea: în sens figurat, biserica,
predicile” (în original: „la chiesa, la predicazione”).
Totuşi, de la slujbă la oficiant, adică la preot, asociaţia
se produce automat. Am socotit, aşadar, ca, pentru
bună lămurire, merită recitit întregul context discursiv
din care, urmând cu stricteţe obiectivul declarat iniţial,
am desprins terţina care îl conţine... Discursul polemic
din original e o digresiune conţinută în explicaţia pe
care Beatrice i-o oferă lui Dante în privinţa îngerilor
(cum au fost creaţi, cum unii dintre ei s-au răzvrătit,
cum cei loiali au fost răsplătiţi şi cum acţionează ei ca
„inteligenţe separate”). Celesta vorbitoare condamnă,
mai întâi, practica teologală a supunerii textului sacru
unei lecturi intermediate de învăţăturile filosofilor:
CONVORBIRI LITERARE

pentru ea, această grilă de lectură este inadmisibilă,
întrucât deviază de la Adevărul revelat. Într-un al
doilea moment, discursul ei polemic se îndreaptă
împotriva predicatorilor, pe care îi numeşte ca atare
(„predicanti”) încă din versul 96. Mai apoi, Dante (ca
autor; Beatrice, ca orator celest) se referă în mod
explicit la predicile care se ţin („se ţipă” v. 105) din
amvon (in pergamo)4, detaşând astfel clar oficierea
ritualică de complementele sale predicatorii: cu
siguranţă, discursul se referă nu la predicile preoţilor,
ci la cele rostite de clericii autorizaţi să susţină aceste
discursuri independent de conţinutul slujbei
bisericeşti. De altminteri, ulterior, Dante îi descrie ca
purtători de glugă („cappuccio”, v. 117, care la Eta
Boeriu devine „scufie”): vers în care Francesco De
Sanctis îi identifică pe călugării predicatori5. Însă, aşa
cum se poate observa citind continuarea textului
tradus, Eta Boeriu deturnează sensul invectivei
danteşti de la predicatori la preoţi („popi” în v. 115, cu
o conotaţie peiorativă concretizată adjectival mai apoi
în „popii cei mişei” în v. 127). După înţelegerea mea,
ambele formulări, fără nici o susţinere în textul-sursă,
preschimbă polemica Beatricei, îndreptată împotriva
păguboaselor practici predicatorii, într-o polemică
anti-sacerdotală (pardon: anti-popească) Iar „slujba”
de mai sus, cu sau fără toată posibilitatea sa
metonimică, poate fi lesne încadrată în această, iată,
multiplă dezlănţuire împotriva preoţimii. Ba chiar am
putea întrezări aici un demers înscenat de traducătoare
în trei momente: 1. aluzia ambiguă (slujba); 2.
identificarea uşor depreciativă (popii); 3. demascarea
vituperantă (popii cei mişei)... Dar poate că Eta Boeriu
a vrut să spună, prin „slujbă”, biserica văzută ca spaţiu
de referinţă al predicării (în conformitate cu explicarea
„păşunii” danteşti din nota lui Tommaseo, sau mai
degrabă în prelungirea acesteia), iar prin vocabula
„popi” a dorit să îi desemneze pe călugări şi, mai
generic, pe predicatori6. Oricum, această soluţie
traductologică, cu tot abuzul ei de imagini (şi de idei,
sau măcar de sugestii) inexistente în originalul
dantesc, apare cel puţin îndoielnică într-un context în
care sunt condamnate tocmai scornelile retorice de tot
soiul.
Pe de altă parte, caracterul dăunător al acestor
predici este reprodus cu fidelitate de Eta Boeriu, care
traduce cuminte substantivul italian folosit de Dante
(danno) prin echivalentul său românesc uzual
(„paguba”), revenind astfel, încă o dată, la fondul
lexical slavon întrebuinţat. Această revenire survine
după latinescul „iertare”, întrebuinţat în finalul
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versului precedent, iar restul cuvintelor introduse până
la sfârşitul terţinei vor avea aceeaşi provenienţă latină:
negaţia „nu”, pronumele în dativ „îşi”, verbele „a
vedea” şi „a aştepta”, precum şi locuţiunea adverbială
„în van”. În această formulare, însă, o nouă problemă
de lectură o ridică vocabula „iertare”, precum şi ideea
de „aşteptare” a acesteia, inserată explicit de
traducătoare. Dante spune, pur şi simplu, că ignoranţa
credincioşilor „nu îi scuză”. Eta Boeriu, în schimb,
introduce aşteptarea zadarnică, de către aceştia, a
„iertării”, iar acest ultim termen parcă invită, în
context, a fi interpretat ca iertare a unui păcat comis şi
conştientizat, deci care poate fi mărturisit şi pentru
care, ulterior, „aşteptarea” iertării, chiar şi zadarnică,
ar putea avea un sens7. Or, tocmai cecitatea ingenuă a
credincioşilor îi împiedică pe aceştia să îşi
conştientizeze culpabilitatea: aşadar, aşteptarea nu are
sens pentru că nu are un obiect, iar constructul
traductologic se detaşează – încă o dată şi nu neapărat
cu ingenuitate – de intenţia şi de realizarea auctorială
dantescă...
Rostul unor rânduri precum cele de mai sus este de
a-i orienta pe cititorii români neştiutori de italiană în
terenul lecturilor danteşti. Nici unuia dintre aceşti
cititori nu i se poate imputa cu dreptate necunoaşterea
limbii italiene, dar iată că, pe păşunile tălmăcirilor în
limba română, adie, nu o dată, vânturi debusolante.
Note:
1. Ediţia academică realizată de profesorul Gheorghe
Chivu (George Coşbuc, Opere, III, Traduceri. „Divina
Comedie”. Comentariu la „Divina Comedie”, introducere,
ediţie, note, comentarii, glosar şi repere critice de
Gheorghe Chivu, Academia Română şi Fundaţia Naţională
pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2013) păstrează aceste
forme nediftongate, respectând opţiunea coşbuciană. Ele
apar diftongate în ediţia de la Polirom (2000), parţial
rearanjată conform normelor ortografice actuale: „miei” şi
respectiv „pierire” (aici, însă opţiunea nu îi aparţine lui
Ramiro Ortiz, a cărui îngrijire se preia în principiu, ci
redacţiei editurii, care, de altminteri, oferă câteva explicaţii
prealabile orientative în acest sens).
2. În ediţia din care citim (Minerva, 1982; să nu uităm:
după criteriul popularităţii) apare monstruoasa hibridizare
„aşteaptată”: fără îndoială, o eroare de culegere, care ar
putea, însă, indica o încercare, din păcate nedusă până la
capăt, de a corija eroarea de lectură şi mai evidentă din
ediţia tipărită în 1965 la Editura pentru Literatură
Universală, unde figurează, pe cât de corect tipografic pe
atât de greşit semantic, participiul „aşteptată”. Cred că nici
una din aceste două variante eronate nu corespund cu
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pregătirea reală a traducătoarei în materie atât de
gramatică, cât şi de metrică.
3. Dante Alighieri: La Divina Commedia, con la «Vita
di Dante» di Niccolò Tommaseo, con note del Tommaseo e
d’altri illustri commentatori, a cura di Ettore Fabbietti,
nuova edizione ampliata, Edizioni «A. Barion», Sesto San
Giovanni (Milano), 1935.
4. Coşbuc recursese la imaginea amvonului şi pentru ai desemna indirect pe predicatorii numiţi ca atare în
original, producând astfel o redundanţă, care însă nu
deturnează sensul discursului. Eta Boeriu, însă, pentru
rezolvarea versului 96, unde predicatorii sunt identificaţi ca
atare, recurge la o sintagmă generalizantă până la nivelul
întregii omeniri: „fice ins” (care, printr-o rearanjare
sintactică, figurează în versul 94 din traducerea sa).
5. Cititorul zilelor noastre poate consulta comentariul
marelui istoric romantic într-o ediţie recentă: Dante
Alighieri, La Divina Commedia, introduzione e commento
di Francesco De Sanctis, Rusconi, Santarcangelo di
Romagna, 2005. Giovanni Fallani şi Silvo Zennaro
confirmă această lectură în nota corespunzătoare versului
respectiv, în ediţia de mare circulaţie comentată de ei:
Dante, Divina Commedia, introduzione di Italo Borzi,
commento a cura di Giovanni Fallani e Silvio Zennaro,
Newton-Compton, 1996 (precum şi în numeroase ediţii
ulterioare, inclusiv de opere complete ale lui Dante). De
Sanctis spune „il frate predicatore”, iar Fallani şi Zennaro,
mai scurt: „il frate”. Ambele comentarii se referă la
călugări. Niccolò Tommaseo nu trece nici el cu vederea
gluga respectivă, chiar dacă nu foloseşte cuvântul
„călugăr” (frate): este vorba de gluga predicatorilor („dei
predicatori”).
6. Aparatul de note din prima ediţie a traducerii
integrale semnate de Eta Boeriu (Editura pentru Literatură
Universală, Bucureşti, 1965), aparat întocmit de Alexandru
Duţu şi Titus Pîrvulescu şi controlat ştiinţific de Alexandru
Balaci, ignoră formularea „popească” a traducătoarei,
referindu-se cu stricteţe la „predicatori”. În ediţiile
următoare (inclusiv cea de mare circulaţie de la Editura
Minerva, colecţia „Biblioteca pentru toţi”, 1982, pe care
lucrăm), Alexandru Balaci realizează el însuşi notele de
subsol, unde, trecând mai departe cu vederea „slujba” şi pe
„popii” din tălmăcire, se referă şi el doar la „predicatori”
(asociindu-le, din propriul său amvon catedratic, diverse
epitete descalificante: „eronaţi”, „falşi” şi chiar
„desfrânaţi”).
7. Alexandru Marcu folosise şi el, în proză, verbul „a
ierta”, însă ca pe o traducere strictă a „scuzării” din
original, fără conotaţie soteriologică, aşadar referitoare la
un act de „vinovăţie” mai degrabă lumească şi nu la un
„păcat” în sens teologic: „aşà încât oiţele, neştiutoare,
se’ntorc dela păşune cu vânt păscute şi nu le iartă faptul că
paguba n’o văd” (Dante: Paradisul, Scrisul Românesc,
Craiova, 19443).
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ÎNTOARCEREA
LUI CALIBAN
Horia BĂDESCU
Izbucnită la începutul anului trecut, criza
pandemiei, care avea să aducă în prim-planul
agendei cotidiene a umanității necunoscutul,
enigmaticul virus Covid19, acest experiment
planetar menit să marcheze trecerea de la paradigma
Huxley la paradigma Orwell, trecerea de la seducția
drogului la teroarea spaimei, schimbarea deci a
mijloacelor și metodelor în realizarea supunerii
omului, dar și testarea eficacității acesteia din urmă,
a înghețat ori a estompat, cel puțin pentru moment,
toate celelalte situații conflictuale și tensiuni majore,
precum butoiul cu pulbere al Orientului Mijlociu,
urmările mult clamatei Primăvara Arabă ori
exploziva problemă europeană a migranților și
consecințelor pe termen lung ale acesteia. Ca în
vremurile de tristă amintire ale celui de al doilea
masacru mondial, deviza sub care s-au rânduit
națiunile lumii a fost „totul pentru front, totul pentru
victorie ”, împotriva Covidului. Restul a fost amânat
pentru mai târziu și prea puțină lume a băgat de
seamă că, dincolo de realitatea pandemică ori, mai
de grabă, în spatele ei operau vectori și
intenționalități seculare, gata să profite de pământul
afânat de pandemie al societății contemporane. Cu
sensibilitatea premonițială a poeților, Ana Blandiana
avea dreptate când constata într-un interviu recent
că: „Pandemia funcționează ca un revelator al
aberațiilor devenite endemice în realitatea globală.
Isterizate de misterul virusului, nu doar ucigaș, ci și
ocult, se reactivează toate problemele, toate urile
rămase în adormire sub crusta societății de consum”.
Numai că, precum întotdeauna, aberațiile endemice,
urile adormite precum cârtițele spionajului gata să
iasă la iveală la ceasul poruncit, nu sunt decât
formele clinice ale ideologiilor purtătoare de
virusurile utopiilor și, mai ales, distopiilor care au
marcat cu suferință istoria lui homo sapiens, cel mai
mereu lipsit de înțelepciune. Ca orice pandemie,
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medical vorbind, și cea a Covid-ului se va sfârși
într-o zi lăsând drum liber pandemiilor sociale, mult
mai periculoase, coapte în structurile corpului
bolnav al societății, acolo unde, de-a lungul
deceniilor, au reușit să anihileze sistemul imunitar al
acesteia. Aceea care se întrevede la orizontul
viitorului, ai cărui spori infestează de mult respirația
civilizației euro-atlantice, poate cea mai periculoasă
căci vizează ADN-ul social al speciei, își află
începuturile acum aproape un veac.
În exemplara lui analiză asupra crizei
migranților, Strania sinucidere a Europei, englezul
Douglas Murray, scriitor, jurnalist și analist politic,
identificase drept factori decisivi în subminarea
religiei, bază a civilizației europene, darwinismul și
criticismul german. Ultimul, analiză doctrinară din
spațiul cultural de unde pornise și istorica afirmație:
„Dumnezeu a murit!” și unde avea să se nască
„ciuma brună” și, în plan teoretic, și cea roșie. Așa
încât, la cunoscuta și frecvent pusa întrebare: „cum
a fost posibil ca o asemenea cultură, cea mai
sofisticată din punct de vedere artistic din întreaga
lume, să devină cea mai barbară”, explicația pe care
o avansează britanicul mi se pare demnă de luat în
seamă. „Întrebarea (zice el) este cu dus și întors.
Asta pentru că imediat apare posibilitatea ca tocmai
cultura și gradul de sofisticare să fi permis barbaria:
nu cultura și filosofia germane fuseseră contaminate
de nazism, ci fuseseră tocmai cele care-l
alimentaseră. Izvorul fusese dintotdeauna
contaminat”. Explicație gravă și cu bătaie pe termen
lung! Subiectul analizei lui Murray i-a abătut însă
atenția de la evidența că și „aberațiile endemice” ale
bolșevismului originar, ca și cele ale
neomarxismului contemporan își au originea în
același izvor contaminat.
Apărut în anii 20 ai veacului trecut, în cadrul
Institutului de Studii Sociale al Universității din
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Frankfurt, neomarxismul cultural, cunoscut mai ales
sub denumirea Școala de la Frankfurt, s-a
manifestat ca „vector instituţional în propagarea
disimulată a revoluţiei bolşevice”. Plasat, cum
precizează Michael Minnicino, sub „acoperământ”
cultural, morbul nihilist socialist vizează în acest caz
civilizaţia de tip occidental, al cărei fundament
creştin este menit a fi „macerat” în solventul
ideologic al proaspătului organism revoluţionar
cunoscut mai târziu sub denumirea de Şcoala de la
Frankfurt. Ideologia noii căi marxiste, care se
reclama de la ideile lui Gramsci și Georg Lucacs, a
ales nu calea dură a bolșevismului rusesc, ci pe
aceea mult mai insidioasă și, așa cum o
demonstrează istoria, mai eficace a marxismului
cultural, în care, echipa constituită în jurul lui
Lucacs, inventatorul terorismului cultural, Adorno,
Horkheimer, Marcuse, a început să amestece ideile
lui Marx cu cele ale lui Freud. Noua teorie susținea
că nu doar clasa muncitoare, ci întreaga societate era
oprimată psihologic de instituțiile civilizației
occidentale, dintre care prima era familia.
Refugiată din calea nazismului, la începutul
anilor 30, Şcoala de la Frankfurt avea să renască în
Universitatea Columbia unde ideile ei aveau să
prindă rădăcini și să se dezvolte în mediul
universitar și prin el în întreaga societate americană.
Cum sublinia David Galland: „Acolo «școala» a
perfecționat instrumentul pe care urma să îl
folosească pentru a distruge civilizația vestică:
cuvântul tipărit. Au publicat multe materiale, din
care primul a fost Teoria critică. Un joc asupra
semanticii, de o simplitate uimitoare: să fie criticat
fiecare stâlp al culturii occidentale – familia,
morala, biserica, democrația, legea, libertatea de
exprimare și altele”. Care trebuiau subminate cu
ajutorul chiar al instituțiilor democrației americane,
cu speranța ca, sub presiune, acești stâlpi să se
năruie. Liberalismul ultra-permisiv al acestora
oferea contextul și instrumentele ideale pentru
îndeplinirea acestui deziderat. Iar presiunea a
continuat. Adorno avea să redefinească „credințele
tradiționale americane asupra rolurilor de gen și
asupra
moralității
sexuale,
numindu-le
«prejudecăți»”, asemeni celor europene, vinovate
(?) de apariția fascismului. Fiindcă, afirmau corifeii
Școlii de la Frankfurt, „genul nu exista în realitate,
ci era doar un «construct social»”. Nebunia
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fluidității de gen de astăzi, în care literele alfabetului
sunt insuficiente pentru a defini trăsnăile numite
genuri, aici își află originile.
Marcuse, rămas în America după război, avea să
accentueze și mai mult presiunea asupra valorilor
tradiționale în Eros și cvilizație, apărută în 1955, în
care avansa teoria că „civilizația vestică era
intrinsec represivă, întrucât renunța la fericire pentru
progresul social. Marcuse avansa astfel ideea de
„perversitate polimorfă”, un concept creat de Freud,
care fixa ideea plăcerilor sexuale „în afara normelor
tradiționale”, răspunzând cu un drum întrebării din
1930 a lui Horkheimer: „Cine vor fi noii lideri ai
revoluției marxiste, în locul clasei muncitoare? Și
tot el (precizează Galland) a dat răspunsul: o coaliție
cu rol de victimă, formată din minorități – negri,
femei și homosexuali. Mișcările sociale din anii ’60
– mișcarea de emancipare a negrilor, feminismul,
drepturile homosexualilor, «eliberarea» sexuală – iau oferit lui Marcuse o ocazie unică. Ideile Școlii de
la Frankfurt s-au răspândit extrem de rapid în
universitățile americane; marxismul cultural
devenea, încet-încet, normă în societate”. Eros și
civilizație avea să influențeze decisiv declanșarea
revoluției sexuale din anii ‘60. Fiindcă, precum
spune Michael Minnicino „Cheia întregului
program al Şcolii, începând cu originarul Luckacs,
este «eliberarea» erosului Aristotelian pentru a face
din starea de spirit a indivizilor una primară din
punct de vedere psihologic”. Pe o asemenea stare de
psihologie primară pot fi distruse valorile
tradiționale, se pot stârni resentimente și
instrumenta uri, se poate ieși din orizontul judecății
pentru a face literă de lege din frânturi de logică și
aberații, se poate destructura o lume pentru un
teritoriu al dezastrului ființei umane. Orice criteriu
obiectiv, rațional, logic este exclus dintr-o societate
„în care trendurile sociale și «sentimentele» au
anulat realitățile biologice obiective, fiind factori
decisivi în stabilirea a ceea ce este corect sau greșit”.
Odată așezată încărcătura explozivă, Marcuse
avea să amorseze fitilul, publicând zece ani mai
târziu, în 1965, Toleranța represivă. „În noua sa
teorie – aprecia Galland – tolerarea tradițională în
societatea americană a tuturor valorilor și ideilor
însemna de fapt reprimarea ideilor «corecte». El a
fabricat termenul de «toleranță eliberatoare», prin
care a propus tolerarea oricărei idei aparținând
CONVORBIRI LITERARE

stângii și intoleranță la ideile dreptei
(conservatoare). De atunci, o temă omniprezentă a
Școlii de la Frankfurt este totala și absoluta
intoleranță a oricărui punct de vedere diferit de al
lor. Aceasta este, de asemenea, trăsătura
fundamentală a celor ce venerează azi
corectitudinea politică”. Pe care filosoful francez
Pascal Brukner avea s-o definească astfel în cartea
sa Tirania penitenței: „Corectitudinea politică e, de
fapt, o negare a realității. Nu vrem să vedem ceea ce
vedem, vedem, în schimb, altceva: o grilă politică
anterioară evenimentului. Deci nu mai putem să
vedem, nici să auzim, nici să înțelegem”.
Din această blestemată nouă cenzură, din această
intoleranță feroce, își trag seva feminismul radical și
polarizarea rasială, libertinismul extrem și
decăderea familiei, contracultura agresivă, cancel
culture, woke și atâtea alte „progresisme” care
bântuie o societate hedonistă, ce și-a pierdut în bună
măsură reperele morale, sabotate de religiile
neomarxiste – descendente ale defunctei Școli de la
Frankfurt. Aceasta își îndeplinise obiectivul
deșertându-și sacul cu „înțelepciuni” stângiste în
campusurile universitare americane, însămânțând
anarhismul care avea să rodească atât de bogat și
care cu binecuvântarea noului guru al marxismului
cultural și mentor al unei bune părți din
etablichementul american, Saul Alinsky, se
reîntoarce acum în Europa, infestând mediile
academice, culturale și politice occidentale. Deși
percepută și considerată pe scară largă ca un război
împotriva logicii și rațiunii, corectitudinea politică
face ravagii printre politicienii dornici a se afla în
trend pentru voturi, printre universitarii, gânditorii și
artiștii temători de excluziunea, represiunea,
marginalizarea ori conspirația tăcerii la care ar putea
fi supuși, în cazul în care ayatolahii acesteia ar
decide că nu manifestă deschiderea sau entuziasmul
cerut față de ea. Practic, însă, revenirea s-a făcut
mult mai de vreme. Să ne amintim că în „primăvara
europeană”, revoluția sexuală a anului 1968, în
siajul afirmațiilor lui Marcuse cum că „fiecare
aspect al culturii în Occident, inclusiv raţiunea
însăşi, acţionează pentru a reprima partea erotică a
omului”, tinerii strigaseră pe scena teatrului parizian
Odeon: À bas la culture! Trecuseră abia trei decenii
de la sloganul sinistrului ministru al propagandei
Reichului, Joseph Goebbels: „Eu când aud cuvântul
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cultură îmi vine să scot pistolul!” N-avea dreptate
Murray că izvorul fusese infestat de la bun început?
Să ne reamintim că, în același context al anului
1968 apăruse sloganul „Este interzis să interzici”, un
sofism oximoronic cu o fractură de logică pe măsura
ideii marcusiene din Toleranța represivă cum că
toleranța funciară a tuturor ideilor și valorilor este
de fapt o reprimare a ideilor „corecte”. Cine sunt
acei ce stabilesc care sunt ideile și valorile corecte
nimeni nu ne-a lămurit nici până astăzi! Doar că,
pentru noi, esticii europeni, care am avut de-a face
cu acest mod de gândire și practică sociale, lucrurile
sunt mult mai clare. Noi n-am avut nevoie să
studiem Școala de la Frankfurt, pe Adorno, Marcuse
et alia pentru a afla pe pielea noastră urmările
principiului „Cine nu e cu noi e împotriva noastră!”,
principiu care este esența corectitudinii politice. De
sub mantaua căreia s-au născut toate aberațiile
acestor zile, toată ura viscerală, rătăcirile de noaptea
minții, atacurile josnice sau ridicole la adresa
culturii. Atacuri care vin de cele mai multe ori din
partea unor mediocrități frustrate, a unor talente
minore care, pe principiul caionic, se agață de
poalele vârfurilor artistice pentru a se face vizibile.
De aici se trage radicalizarea mișcării feministe
deturnată în zarva starletelor holliwoodiene,
năpustite să li se repare onoarea pierdută pe spinarea
unor monștri sacri de talia lui Domingo sau Delon,
acuzați de misoginism, sexism, ori, ca în cazul
splendidului fotbalist Ronaldo, de hărțuire. Doar că
în cazul acestora, dacă a fost vorba de hărțuire ea a
fost exercitată nu de ei, ci asupră-le. În toate cazurile
aberațiilor care vizau și vizează destructurarea
valorilor culturale, sociale și familiale pe care s-a
construit condiția umană în milenaritatea ei, metoda
neomarxistă a presiunii psihologice, a culpabilizării
victimei, a diabolizării acesteia venea din panoplia
terorismului cultural al Școlii de la Frankfurt. Se
miza pe intimidare. Cazul presiunii exercitate de
organizația holliwoodiană Women, la modul
imperativ și agresiv, asupra Academiei Franceze de
Film de a nu-i acorda lui Alain Delon, în 2019,
premiul Palme d’Or pentru întreaga carieră, pe
motiv că de-a lungul acesteia a fost“rasist, sexist si
antiprogresist”, este ilustrativ. Dar ceea ce mi se
pare de luat în seamă aici este nu refuzul Academiei
Franceze de Film de a da curs insolentei cereri, ci
răspunsul pe care îl dă Delon în cadrul unui interviu
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pentru televiziunea italiană Rai 3 pe marginea
acestui subiect: „Eu nu prea mai am mult de stat peaici, am avut o viață lungă și extraordinar de
frumoasă, într-o lume care măcar pretindea că e
normala la cap. Am avut femei frumoase, mâncare
bună, prieteni de calitate. Și slavă cât cuprinde, nu
că mi-o doream neapărat, dar asta mi-a adus
dragostea și prețuirea oamenilor, care nu poate fi
cuantificată. În consecință, transmit Academiei că
poate să dea curs petiției, acest trofeu mă interesează
foarte puțin spre deloc. Mă interesează însă, chiar
mă îngrijorează enorm, încotro se rostogolește
această lume scrântită, sărită de pe axul firescului și
normalității. (...) Deci, să ia premiul cine vrea, dar
va rog, cu cuvintele marelui Hasek – Oameni, fiți
vigilenți, vi se trage preșul de sub picioare, vi se ia
și ultimul drept la a fi natură umană îndumnezeită! –
doar nu am/ați înnebunit chiar cu toții, ca sa „luăm
lumină” tocmai din SUA, țara lui Antihrist, căzută
ireversibil în hăul corectitudinii politice și al
relativismului moral”.
Alain Delon nu e singurul care denunță
derapajele aberante ale neo-marxismului și noilor
sale subproduse, woke, cancel culture, rasismul à
rebour etc, derapaje manifestate în forme care
frizează paranoia și ridicolul. Distinși intelectuali
occidentali sau conaționali de vârf care au viețuit
îndelung și s-au validat în orizontul cultural
american le înregistrează și le acuză. Despre acest
rasism à rebour care macină armonia vieții
americane Dorin Tudoran, se întreba recent în
România literară: „Câte feluri de rasism există?
Unul singur – răspundea el – rasismul. Și este odios.
Numai că se încearcă acreditarea ideii că, în vreme
ce practicat de albi împotriva negrilor este odios,
practicat de negri împotriva albilor este pasabil,
dacă nu chiar un răspuns legitim al civilizațieil la
barbarie. Sunt la modă chiar «subcategorii» ale
rasismului. Una dintre ele este rasismul practicat de
albi împotriva albilor în numele negrilor, penttru a
face «dreptate» acestora din urmă”. Atacurile asupra
vieții intime, a valorilor clasice în care sunt citite,
într-o logică strâmbă, însemne jignitoare ale
supremației „omului alb”, victima noului rasism,
care trebuie să plătească pentru greșelile
strămoșilor, derutează și oripilează. Un regizor de
talia internațională a lui Andrei Șerban, împlinit și
validat în mediul cultural american, scria cu mâhnire
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și revoltă la începutul acestui an: „Corectitudinea
politică americană, ajunsă omniprezentă în
universităţi, a escaladat până la excese proprii
statelor poliţieneşti (nu e de mirare că termenul a
fost împrumutat din vocabularul marxist-leninist!).
O idee bună, şi anume că trebuie reparate multe
nedreptăţi, aplicată prost a degenerat în şi mai multe
nedreptăţi, iar aspectul academic a fost alterat grav.
Scopul principal al studentului aliniat doctrinei nu
mai este să studieze, ci să protesteze. Şi în acest caz
se practică «adevărul unic al liniei partidului», iar
cei care au alte păreri sunt intimidaţi şi reduşi urgent
la tăcere. Rezistenţa iniţial justificată faţă de rasism,
sexism, homofobie, transfobie, xenofobie si alte
fobii s-a transformat într-o vânătoare de vrăjitoare:
oricine poate fi acuzat, indiferent dacă e sau nu
vinovat. Ideea de diversitate a apărut iniţial in
cercurile academice ca să creeze un echilibru, un
pod de legătură, să lărgească experienţa studenţilor.
Azi are efectul opus: în loc să unească, divizează!
Cancel Culture îi copiază fioros pe ideologii
comunişti ai obsedantului deceniu. S-a ajuns la a
cere ca Shakespeare să fie interzis, deoarece
scrierile lui «sunt ostile studenţilor de culoare». La
fel şi Beethoven! Geniile culturii universale au
devenit brusc «învechite» şi, în plus, s-a descoperit
că erau de sex masculin şi de culoare albă“.
*
Când privești ansamblul tuturor acțiunilor care
decurg din acest mod de gândire obtuz, viciat de
resentimente și de ură, ai senzația că societatea
omenească a luat-o razna. Că trăiești într-o realitate
orwelliană. Fiindcă nimeni nu și-a imaginat până
acum ideea absurdă, pe care o denunță într-o
scrisoare deschisă Sergiu Klainerman, profesor de
matematică la Universitatea Princeton născut şi
crescut ȋn România, a caracterului rasist al
matematicii. „Din poziția de profesor de matematică
la Princeton, am fost martor la declinul
universităților și al instituțiilor de cultură odată ce
acestea au îmbrățișat ideologia politică în
detrimentul performanței academice. Până de
curând – mai precis, până vara trecută – am crezut,
în mod naiv, că disciplinele STEM (știință,
tehnologie, inginerie și matematică) vor fi la adăpost
în fața acestui tăvălug ideologic.
M-am înșelat. Încercările de a „deconstrui”
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matematica, de a-i nega obiectivitatea, de a o acuza
de prejudecăți rasiale și, în același timp, de a o
infuza cu ideologie politică au devenit tot mai
comune – probabil sunt prezente chiar și la școala
primară a copiilor dumneavoastră. Acest fenomen
face parte din ceea a fost numit „The Great
Awokening” („Marea deșteptare”). Așa cum alții au
explicat deja cu foarte mare claritate, ideologia a
fost incubată în universitate și a îndoctrinat o
mulțime de minți brillante. Apoi s-a răspândit, prin
intermediul adepților ei fanatici, în instituțiile
noastre culturale, religioase și politice. Acum
afectează și o parte din cele mai importante centre
de afaceri și corporații din Statele Unite. Spre
deosebire de totalitarismul tradițional practicat în
fostele state comuniste – de pildă, cel din România,
țara în care am crescut – această variantă de
totalitarism este soft. Nu își impune ideologia prin
arestarea disidenților sau prin eliminarea lor fizică,
ci prin practici precum ostracizarea și umilirea
socială, violența de gloată, culpa prin asociere sau
cenzurarea opiniilor. (...) Ideologia woke, pe de altă
parte, consideră că atât știința, cât și matematica,
sunt niște constructe sociale și condamnă modul în
care sunt practicate – atât în cercetare, cât și în
predare – susținând că aceasta este o manifestare a
supremației albe, a euro-centrismului și postcolonialismului. Să luăm, de exemplu, programul
educațional recent numit „o cale către instruirea
matematică echitabilă”. Programul este susținut
financiar de Fundația Bill and Melinda Gates;
printre partenerii săi se numără Lawrence Hall of
Science at UC Berkeley, The California Math
Project, The Association of California School
Administrators și The Los Angeles County Office of
Education; programul a fost trimis recent, de către
Departamentul de Stat pentru Educație, profesorilor
din Oregon. Conform programului, „cultura
supremației albe este afișată în sala de clasă atunci
când atenția se focalizează pe găsirea răspunsului
corect” (s.n.) sau atunci când elevilor li se cere să-și
prezinte temele, fără să li se spună că însuși
„conceptul potrivit căruia matematica este pur
obiectivă este fals”. Țelul principal al programului
este să „demanteleze rasismul prezent în instruirea
matematică”, în timp ce scopul său politic este acela
de a angaja „perspectiva socio-politică în toate
aspectele educației, inclusiv în matematică”. În
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trecut aș fi spus că asemenea afirmații ar trebui
ignorate, fiind prea radicale și absurde pentru a
merita să fie respinse prin argumente. Însă trendurile
recente din Statele Unite sugerează că nu mai avem
acest lux”.
În fața unei asemenea realități, expresia „noaptea
minții” devine un eufemism. Însă exact aceeași lipsă
de logică guvernează asaltul asupra valorilor
culturale americane și universale, sub forme care
frizează, cum spuneam, ridicolul și incultura, ca să
nu spun prostia. În numele protestului antirasist,
justificat la origine, dar deturnat într-unul pe dos,
caricatural. E ridicol să epurezi desenele animate,
să-i tragi de urechi pe Tom și Jerry, să cenzurezi
Pisicile aristocrate și, de ce nu?, Cartea Junglei,
unde pantera e neagră iar șeful clanului de maimuțe,
regele Louis, e o amuzantă trimitere la marele Louis
Armstrong. Dar să dărâmi statuia lui Lincoln, să tai
capul statuii lui Cristofor Columb, să interzici „Pe
aripile vântului”, să scoți din programa universitară
pe Mark Twain, pe motiv că l-ar fi prezentat în mod
nedemn pe Huckleberry Finn, ori pe Harriet Beecher
Stowe e tragic și inacceptabil. Iar a-l interzice pe
Shakespeare și Beethoven a căror operă este „ostilă
studenților de culoare”, cum preciza Andrei Șerban,
sau pe Verdi, pentru că Othello e maur și personajele
din Aida, etiopienii, sunt „de culoare” și să relochezi
contextul, atmosfera, vestimentația și personajele în
perioade istorice false, cum s-a întâmplat cu aceasta
din urmă la Opera din Paris, este genocid cultural.
La Opera Bastille, Aida pusă în scenă, în februarie
2021, de olandeza Lotte de Beer a fost nu mutilată,
cum aprecia istoricul Marius Oprea, ci masacrată în
numele corectitudinii politice. Vajnica olandeză a
pornit în viziunea scenică de la ideea că opera
verdiană este una „rasistă și colonialistă”, „o
expresie a rasismului şi sexismului şi o „istorie
colonială făcută în vremuri când arta din Egipt a fost
jefuită pentru a fi expusă în muzeele europene”,
pusă pe „o muzică pompoasă şi kitsch”. Dacă așa
stau lucrurile de ce s-o mai fi trudit cuconița din
Țara Lalelelor s-o pună în scenă? A făcut-o totuși.
„Ca urmare – precizează Marius Oprea – acţiunea
întregii opere e scoasă din contextul ei iniţial şi se
petrece într-un muzeu unde sunt găzduite
capodoperele furate de europeni de la popoarele
colonizate. Pentru a pune în scenă epicul operei,
regizoarea a apelat la „tablouri vivante”, ca o
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metaforă a colonialismului secolului XIX.
Personajele poartă costume din secolul al XIX-lea,
însuşi Radamès fiind un ofiţer de armată al celui deal doilea imperiu francez. Peste tot, pe parcursul
operei, sunt ridiculizaţi colonialiştii europeni, iar
aceste „tablouri vii” sunt şi ele, în sine, privite drept
„fosilele artei occidentale din secolul al XIX-lea:
aroganţă îngheţată”.
Numai că această aroganță înghețată nu e a
operei, ci a nefericitei regizoare a cărei viziune e
taxată de critica muzicală franceză ca lipsită de
emoție. Cum scrie Christian Peter în Forum Opéra:
„Un spectacol inegal ca să nu spunem neizbutit, în
care se amestecă scene spectaculoase cu altele la
limita rizibilului. (...) Pentru a evita orice polemică
în jurul «blakeface»/ negritudinii, cei doi eroi
etiopieni sunt reprezentați de marionete mânuite de
păpușari îmbrăcați în negru printre care se află
cântăreții, înveșmântați la rândul lor în negru. (...)
Talentul păpușarilor nu intră în discuție dar unele
scene vizează ridicolul. Astfel, la ridicarea cortinei,
cum să nu zâmbești când Radames își adresează
cântecul îndrăgostit unei paiațe cu ten cenușiu,
inexpresiv și fără farmec, închis într-o vitrină,
despre care pricepem finalmente că e Aida expusă
într-un muzeu ca altădată Venus Hotentota? Așa
cum la sfârșitul duo-ului din actul trei, nu poate să
nu te pufnească râsul atunci când «Aida» se culcă
peste tenor pentru a simula o îmbrățișare amoroasă
(...) Finalmente la ce servesc toate astea?”, se
întreabă cronicarul.
Europa preia, iată!, cu entuziasm modelul pe
care acum un secol îl exportase Americii. Viitorul se
anunță, ca în revolutele vremuri, luminos. Lotte de
Beer va prelua în 2022 direcția Operei din Viena, ne
previne dl. Marius Oprea și Aida e deja pe lista
neagră pentru că ea „anulează cultura”, în sensul ei
„corect politic”. Iar noul director al Operei din Paris,
Alexander Neef, „a anunţat şi el înfiinţarea în cadrul
acesteia a unui „birou al diversităţii”, condus de
senegalezul Pap Ndiaye şi, ca urmare a analizei
acestui birou”, unele opere vor dispărea din
repertoriu”, iar altele vor fi „corectate politic” şi
rescrise (s.n.) în noua paradigmă a canoanelor
impuse de „lupta cu stereotipurile de gen şi rasă”.
Gura păcătosului adevăr grăiește fiindcă dacă e
vorba de lupta cu stereotipiile de gen și de rasă
lucrurile stau tocmai vițăvercea! Realitatea e cum e

156

și dacă nu v-ați căutat încă un psiholog, căutați-vă
unul de urgență! Fantoma tovarășului Vâșinski
umblă pe autostrăzile bătrânului continent. Trebuie
spus, însă, că aceste „asasinate” ale operelor marilor
scriitori și compozitori datorate corectitudinii
politice au fost prefațate de ceea ce am putea numi
„dictatura regizorală” din ultimele decenii, menită a
pune în evidență, mai înainte de orice, „inteligența și
talentul” directorilor de scenă, în cadrul căreia, sub
motivația actualizării, au fost adaptate, modificate,
„corectate”, rescrise, aduse la mintea și simțirea
săracă a contemporaneității monumente ale artei
scrisului și muzicii de operă. L-am văzut regândit și
îndreptat pe Shakespeare, pe Sofocle, pe Cehov, am
văzut Trubadurul montat pe o platformă petrolieră și
Lacul lebedelor devenit Lacul lebădoilor. Gândițivă, dar nu prea mult fiindcă s-ar putea chiar
întâmpla, cum ar fi să recioplim sau să revopsim
statuile lui Fidias, Michelangelo, Bernini, Rodin sau
Brâncuși?! Mai ales că ultimul a sculptat Negresa
albă (I), 1923, Philadelphia Museum of Art și
Negresa albă (II), 1928, The Art Institute of
Chicago. Atenție cancel-culturiști! Ce să mai
vorbim despre rasistul Creangă, care a scris Harap
Alb!
În timp ce scriam aceste rânduri Radio România,
via The Telegraph, ne informa că: „La Universitatea
Oxford, la cererea unor studenți, au fost introduse
deja lecții de jazz și hip-hop în programele de
educație muzicală, dar profesorii vor mai mult.
Considerând că repertoriul studiat în prezent este
mult „prea legat de trecutul său colonial” și, prin
urmare, „complice cu supremația albă”, ei doresc să
reformeze lecțiile de muzică pentru a se îndepărta de
repertoriul clasic european, reprezentat în special de
Ludwig van Beethoven sau Wolfgang Amadeus
Mozart. Ei cer ca lucrările care acoperă ultimul
deceniu al lui Franz Schubert (decedat în 1828) să
nu mai fie studiate. Profesorii sugerează, de
asemenea, că anumite abilități muzicale, cum ar fi
cântatul la pian sau dirijarea unei orchestre, nu ar
trebui să mai fie obligatorii, deoarece sunt „centrate
structural în jurul muzicii europene albe”, ceea ce
provoacă studenților de culoare „o mare suferință”.
Regret dar suferința se află în capetele domnilor
profesori! Însă de mirare nu este, de vreme ce, cu nu
mult timp în urmă, spaima de „blakeface” și dorința
de a se menține în trend, îl făceau pe arhiepiscopul
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de Canterbury, întâistătătorul Bisericii Anglicane să
dispună repictarea capodoperei davinciene Cina cea
de taină cu un Isus de culoare, originalul fiind o
expresie a ideologiei supremației rasei albe!? Numai
că, prostia și ridicolul sunt ca pecinginea. În siajul
ideologiilor care au bulversat Statele Unite, nepotul
preabinecunoscutei Aghata Cristie a luat decizia să
modifice titlul romanului polițist al acesteia Zece
negrii mititei, expresie a rasismului!?, în Au fost
zece. Mare e grădina lui Dumnezeu!
Toate aceste lucruri ne pot bulversa, deconcerta,
revolta sau amuza, însă nimic nu poate fi comparabil
cu atacurile împotriva fundamentului existențial și
moral al speciei: familia. Acea structură biologicosocială care face parte din alcătuirea naturală,
intrinsecă a lumii. În decalogul distructiv al neomarxismului, ea se află în primplanul lucrurilor care
trebui eradicate. Familia e desemnată ca prima
dintre instituțiile opresoare ale civilizației
occidentale și, prin extincție, evident a întregii
civilizații sapiens. Din perspectiva destructurării ei
Adorno avea să redefinescă „credințele tradiționale
americane asupra rolurilor de gen și asupra
moralității sexuale, numindu-le „prejudecăți”.
Fiindcă, afirmau corifeii Școlii de la Frankfurt,
„genul nu exista în realitate, ci era doar un
„construct social”. Prin urmare, familia trebuia
contestată structural, la nivelul dualității biologice
naturale, masculin-feminin, dar și la nivelul
semantic, al termenilor prin care se definesc
membrii acesteia: mamă, tată, fiu, fiică etc pe motiv
că denumirile în cauză lezează sensibilitatea
grupusculelor minorităților sexuale. De ce o lezează,
nimeni nu se înghesuie s-o precizeze dar politicienii,
dependenți de numărul voturilor, intelectualiatea,
media mainstream îndoctrinate progressism-ului,
woke-ismului și altor isme neomarxiste presează
excluderea cuvintelor în cauză din uzul limbii. Cu
forța, dacă trebuie, așa cum s-a întâmplat, cu
Congresul american al cărui regulament va fi
schimbat după cum a anunțat la începutul acestui an
Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților.
Conform jurnalului The Sovereign Man, citat de
revista Lumea: „nu se vor mai folosi substantive
precum tată, mamă, fiu, fiică, nepoată, nepot, noră,
ginere, soț, soție , care vor fi înlocuite cu părinte,
copil, rudă, rudă prin alianță. De asemenea, nu se
vor mai folosi pronumele de gen: el sau ea. Viclenia
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și scopurile ascunse ale unui asemenea demers sunt
vizibile de la o poștă. Această cenzurare agresivă a
limbajului care definește ordinea naturală a
lucrurilor – „trebuie să folosești doar cuvinte
impuse”, precizează sursa citată – duce la situații de
un ridicol extrem precum aceea a înlocuirii
cuvântului „femeie” cu „persoană care are
menstruație”. Mă întreb cam cum ar trebui să sune
substitutul cuvântului „bărbat”? Evident că
europenii nu puteau rămâne în urma coloniilor nord
americane, mai ales că bravii canadieni le-o luaseră
înainte, așa că în mult prea discreta, asupra
lucrurilor grave, presă românească abia dacă a adiat
știrea că în Consiliul Europei li s-a recomandat
recent oficialilor renunțarea la învechitele cuvinte
care definesc membrii familiei, cuvinte care lezează
sensibilitatea unora și altora. Dar bomboana de pe
coliva ipocriziei neomarxiste vine tot din paginile
jurnalului american citat. „Epurarea limbajului,
precum în 1984 (romanul lui Orwell, n.n.), a devenit
atât de ridicolă, încât cuvântul «pedofil» a ajuns să
fie înlocuit de «persoană atrasă de minori», pentru a
nu-i stigmatiza «pe nedrept»... pe pedofili”.
Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns! Dacă nu ne-am
afla, în acest atac ligvistico-semantic asupra celei
mai vechi „instituții” omenești, constituită de la
începuturile umanității, în fața unei încercări de
asasinat pe care nimeni, nici în cele mai cumplite
dictaturi ori barbarii, n-a îndrăznit-o niciodată, a
unei blasfemii inacceptabile asupra condiției umane.
Că nu ni s-a impus încă tuturor, prin lege, e o
chestiune de timp, nu vă faceți iluzii. Peștele de la
cap se-mpute! Și, cum spunea în același interviu
acest spirit lucid care este Ana Blandiana: „Răul
american, care are șanse să se globalizeze, nu e nou.
Nou, uimitor este doar locul în care a izbucnit. Lenin
numea stângismul «boala copilăriei comunismului».
Un comunism ce va să vină. Să nu uităm – deși în
mod curios (mie nu mi se pare deloc curios! n.n.) și
vinovat presa lumii nu a dat nicio importanță
faptului – că, în timp ce în Statele Unite se dărâmau
statuile lui Lincoln și Columb, în Germania, într-un
orășel din Westfalia de Nord, se inaugura o statuie a
lui Lenin”. Școala din Frankfurt s-a întors definitiv
acasă. Caliban est de retour!
Citește și ia aminte, omule! Dacă mai știi și dacă
mai vrei să citești!
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CEEA CE DUREAZĂ:
ARGUMENTUL VEŞNICIEI
Gheorghe FEDOROVICI
„Pentru totdeauna”: dispariția veșnică,
existența veșnică. Putem argumenta logic pentru
fiecare dintre aceste posibilități care se anulează
reciproc. Totuși, existența veșnică ar trebui să
beneficieze de o poziție privilegiată, avînd în
vedere că abordăm veșnicia din perspectiva
existenței, nu a non-existenței. Simplul fapt că
ceva există – și cu atît mai mult viața omului – ar
trebui să ne permită să solicităm posibilitatea
logică a existenței veșnice.
Lumea tradițională a satului ne oferă din acest
punct de vedere realizarea istorică a unei
permanențe mai convingătoare decît cel mai
constrîngător exercițiu logic. Nu am în vedere
observația uzuală despre veșnicia născută la sat,
observație prin care satul este proiectat în mod fals
în afara istoriei: mă gîndesc la sat ca la un tip de
organizare socială istorică, care cultivă în același
timp o conștiință istorică și o viziune
transcendentă în raport cu istoria, orientînd istoria
în raport cu un sens supra-istoric revelat.
Experiența unei asemenea locuiri în lume încă mai
este făcută în numeroase comunități sătești din
România. În condițiile în care asistăm în actualul
context la o tendință vădită de reducere a sensului
istoriei la ideea simplistă de progres nelimitat
realizat prin tehnologie și conștiință civică, satul
românesc încă ne mai poate oferi un antidot sigur
pentru maladiile politice manifestate în plan
global în ultimii ani.
Viața la oraș predispune la secularizare, cu
toate consecințele ei negative asupra vieții
personale și sociale. Înstrăinat deopotrivă de
lucrarea providenței în istorie și de amprenta
veșniciei din natură, omul de la oraș încearcă să
folosească politicul ca formă de providență
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seculară și cultura ca cer al sufletului, corupîndule pe amândouă și pervertindu-și sufletul. Nu este
vorba doar despre caracterul inevitabil anti-uman
al politicului care, asumîndu-și în mod ilicit o
finalitate ultimă, este constrîns să-și salveze
impostura cu prețul controlării libertății și vieții
fiecărui individ, indiferent că acesta acceptă sau
contestă rolul „salvator” al politicului. Chiar și în
condițiile în care o putere politică investită cu
atribute mesianice se dovedește a fi benignă,
receptarea ei în termenii rezervați divinului
afectează grav înțelegerea de sine a persoanelor
care transferă asupra statului așteptări de natură
ultimă, imposibil de împlinit în realitate de o
instanță care nu poate fi în cele din urmă decît
provizorie, contingentă și imperfectă.
La rîndul ei, o cultură care reduce salvarea
omului la familiaritatea cu lumea ideilor înăbușă
capacitatea omului de a se descoperi ca persoană
în relație cu lumea, cu celelalte persoane și cu
Persoana Absolută. În timp ce întreaga cultură
populară este dezvoltată în jurul unei relații
implicite cu Dumnezeu, în cultura (înaltă sau de
masă) produsă în oraș asumarea credinței este o
chestiune opțională și în mod necesar privată, o
temă care deși poate fi explorată intelectual,
rămîne un eveniment straniu, de neînțeles. În cel
mai bun caz, cultura îl afirmă pe Dumnezeu, chiar
și atunci cînd îl neagă (teologia modernă a acordat
adeseori o atenție disproporționată negării lui
Dumnezeu, întîrziind să observe efectele poate
chiar mai grave ale indiferenței față de
Dumnezeu). În schimb, cultura populară îl
recunoaște pe Dumnezeu în „împrejurările
concrete ale vieții”, cum numea părintele
Stăniloae această formă de cunoaștere a lui
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Dumnezeu „în grija Lui specială față de mine, în
raportul Lui intim cu mine, în istoria relațiilor Lui
cu mine” (D. Stăniloae, Teologia Dogmatică
Ortodoxă, vol. 1, București, 1996, p. 38).
Relația cotidiană cu Dumnezeu și cu natura
asigură păstrarea unei sensibilități religioase în
cadrul căreia credința crește în mod firesc. Tot
ceea ce într-o comunitate rurală înseamnă
continuitate, înnoire și permanență – succesiunea
anotimpurilor, apariția noilor generații, pomenirea
celor plecați – la oraș marchează discontinuități,
adică intervale, momente și experiențe de viață
izolate, lipsite de corespondențele semnificative
indispensabile unei vieți cu sens. La oraș, a locui
cu părinții sau bunicii este o umilință, semnul unei
ratări. La țară, trei generații care trăiesc la un loc
au coerența împlinită a anotimpurilor unui an
întreg. Doar la oraș este posibilă întrebarea „de ce
crezi?” La sat, această întrebare este de neînțeles.
Aici, ea nu poate fi adresată decît în forma „de ce
nu crezi?” La sat, totul este vital: apa, lumina,
aerul, binețea ca binecuvântare laică, formă de
confirmare și de mulțumire pentru o lume făcută
„bună foarte” (Facerea 1, 31) și, de aceea, totul
este dar și fiecare este responsabil pentru tot și
pentru toți. În schimb, la oraș conștiința darului
este mult slăbită de falsa impresie că totul depinde
de noi, iar orice neajuns nu poate fi decît rezultatul
„incompetenței”, echivalentul secular al păcatului.
Împrejurările concrete ale vieții la oraș îi refuză
lui Dumnezeu orice contribuție. La oraș,
responsabili pentru evenimentele supărătoare sau
tragice nu mai sunt nici oamenii prin păcatele lor
personale, nici un Dumnezeu care ne ceartă, ci
doar acele forțe politice care nu au reușit să fie
dumnezeul bun care prevede și împiedică în mod
discret producerea răului (lipsa apei calde, căderea
internetului, incendiul etc).
Sigur că în tot mai puține comunități rurale se
mai păstrează această atitudine tradițională
rezumată mai sus. Dar aceasta se-ntîmplă tocmai
pentru că satul românesc a fost judecat – și găsit
vinovat – în raport cu orașul, nu cu modelul
satului românesc pe care-l putem întîlni în
mărturiile celor care l-au cunoscut și l-au iubit, de
la preoți și învățători de țară, la etnologi și
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intelectuali patrioți. Prin urmare, tocmai satele
care s-au modernizat, înstrăinîndu-se de modul lor
tradițional de viață, sunt astăzi cele mai apreciate.
Atunci cînd își refuză viața veșnică, omul nu
poate spera decît în prelungirea ei. Dar viața nu
poate fi prelungită decît la nivelul trupului și, prin
urmare, aspectul fizic și trupul în general devin
esențiale în orice organizare politică utopică.
Trupul dobîndește în cadrul statului „mîntuitor”
caracter demonstrativ, opus sufletului într-o
polemică religioasă susținută de o mass-media
dominantă. De aceea și trupul mort trebuie ascuns,
redus la o unitate statistică, în timp ce moartea este
explicată ca plată a păcatului nerespectării
prevederilor medico-sanitare.
Atrofierea receptivității teologice a omului de
la oraș, determinată de identificarea sa completă
cu propriul trup, face ca, pentru el, argumentele în
favoarea credinței sau a existenței lui Dumnezeu
să nu mai însemne nimic. Poate că niciodată nu au
însemnat mare lucru. Dar ele ar trebui să fie
redescoperite de creștini, cu atît mai mult cu cît
refuzul creștinilor de a participa la cele două
proiecte actuale de salvare colectivă – prin politic
sau printr-o cultură globală – riscă să fie
interpretate ca acțiuni iraționale de sabotare a
binelui comun.
Însă, după cum spunea Cardinalul John Henry
Newman, „faptul că un lucru e adevărat nu
înseamnă că trebuie spus, ci că trebuie făcut”.
Ceea ce trebuie făcut acum este să manifestăm
unitatea omului. Nu unitatea omului cu sine, ci cu
o permanență la care omul participă în virtutea
unității lui. Să descoperim lumea așa cum se vede
ea dintr-o gospodărie țărănească autentică, locuită
de oameni care nu sunt doar trup, ci oameni
întregi, oameni „dintr-o bucată” cu tot ceea ce
durează.
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,
UN MIT COMBINATIV
Elena VULCĂNESCU
Datoare mitului de pe când zăboveam în Cetatea
Zânei Miradoniz,1 când ramura atârnă de greutatea
panaşilor, aştepţi trilul păsării albastre şi o veghe
te exaltă să nu ratezi minunea, sub flori să n-o
strivească. O feminitate care irumpe, Veronica
vesteşte chaosul desprimăvărării (n. 22 aprilie
1850) din brâul Sfântului Gheorghe, că acolo ţinea
cheile vremii Înverzitorul şi Semănătorul, căruia
credincioşi din părţile Banatului îi aduceau la
liturghie prinos de liliac înflorit.2
Şi ramura de liliac este o uitare, până
reînfloreşte amintiri şi noi înţelesuri. Deloc
întâmplător, Veronica Micle alege să traducă, din
dec. 1879 – 17 ian. 1880, nuvela La Branche de
lilas, apărută în foileton la Timpul, în anonimat,
cum rugase.
Observaţia că originalul îşi rezervă partea lui de
cer este valabilă, mai ales, traducerilor, dovedită
nebuloasă din Stratul mumelor, cum numea Blaga
şansa sedimentării pentru metafizicile cu putinţă,
dacă li s-ar fi dat să fie. Comori de gând netrăite,
nedezlegate din trunchiul norocului, încerca şi
poeta căreia i-a fost dat să întrupeze mitul florii
albastre.
Cu pseudonimul bizar Quida, aceea pe care
editorul Th. Bentzon din 1874 o numeşte Mlle
Louise de la Ramé (n. 1 ian. 1839, Regatul Unit,
Bury St. Edmunds – 25 ian. 1908, Italia, Florenţa),
urmărea tihna refugiului de scriitor liber. Originară
din sudul Franţei, a copilărit, a studiat şi a scris
cincisprezece ani în Anglia care o consacră, dar o şi
stânjeneşte. Ea scandaliza prin îndrăzneala de a
compromite inocenţa romanului englez în care
adulterul a fost multă vreme proscris. Se zice că
acelora care o blamau pentru că ar fi alarmat
cititoarele prin dispreţul căsătoriei şi culoarea prea
vie a chemărilor inimii sau a slăbiciunilor
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masculine le-ar fi răspuns: Eu nu scriu pentru
femei, eu scriu pentru militari. Se referă, desigur, la
tipul Cigarette, vivandiera armatei din Africa.
Pseudonimul Quida, fără nicio legătură cu
numele, (<lat Quidam, Un oarecare, este mai
degrabă împrumutat de la jurnalistul Alexandre
Dumas-fiul (1824-1895), marcat de condiţia fiului
natural şi atras de tema descompunerii familiei, a
contradicţiei l’Homme-femme (1872) sau de
Question du divorce (1880), broşuri de maximă
actualitate şi impact imediat, care aveau darul să
recreeze
culoarea
locală
îmbibată
de
revoluţionarismul publicului şi aşa recalcitrant.
Mlle Louise de la Ramé mărturiseşte Franţei de
câte ori are ocazia, în roman sau nuvelistică,
simpatie, compasiune privind dezastrele războiului
franco-german, sau deplânge soarta comunarzilor.
Ea place pentru mondenitatea tematicii, pentru
stilul suplu, caustic şi aventuros, pentru înflăcărarea
sudului provensal care o ţine departe de răceala
morală a citatelor biblice. Primul său roman,
„Grand Ville de Vigne”, redenumit „Ţinut din
Bondage”, apărut foileton în perioada 1861-63,
trimite în provincia Lozer din departamentul
omonim, creat ca efect al Revoluţiei din 1790 şi
numit după muntele din Masivul Central. În 1862,
Mistral redacta Statutele provizorii ale Felibrigeului.
Spaţiul de o istoricitate rezonantă întreţine
amintirea furtunoasă a Templierilor (templier =
furtună – sinonim cu mistral), iar Lamartine
consacră prin Mirèio (1859) pe Homer al
Provensei.
Mitul Mariei Magdalena emancipează femeia
care accede în rândul bărbaţilor, membre ale
Ordinului Templierilor încă din sec. al XII-lea.
După 1800, se poate vorbi în sudul Loarei de
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spiritul d’Oc din care s-au întrupat păstorul şi
trubadurul, viticultorul, navigatorul şi constructorul
de catedrale, distinctul Homme d’Oc, plămădire de
mit, speranţă şi cruciade dintr-o clocotitoare
eterogenitate. Mistral care îşi scrisese „Mirèio” în
şapte ani şi o publicase fragmentar, care în 1863
devenea Cavaler al Legiunii de Onoare şi pentru
care Gounod scria muzica operei „Mireille”,
tulburase mintea, inima şi condeiul multor tinere de
spirit latin. În „Mirèio” Mistral afişa un păgânism
nedisimulat, auzi-o cum cântă Provensa catolică,
greacă şi de două ori romană imnul
latinităţii…Când crucea se înclină, zeii din crini
pălesc fără vlagă.
Rafinată observatoare a feminităţii, de la
ingenuă la cocheta perversă, ţărăncuţă sau
marchiză, Quida atrage prin naturaleţea şi resursele
imaginative (peste 40 de titluri), prin verva
seducătoare a stilului. Cu o rară uşurinţă a narării,
modelează şi colorează scene de luptă, personaje în
situaţie-limită, puse să aleagă între ruşine, iubire şi
onoare, sondează cu succes toate mediile sociale
dovedind o impresionantă arie culturală.
Louise de la Ramé vine în continuarea Doamnei
de Staël (1766-1817) şi a lui George Sand (18041876), pe aceasta o şi imită în „Idalia”, a cărei
eroină, o Circe republicană, curtezană de reputaţie,
dar virgină de fapt, servindu-se de filtrele
frumuseţii, găseşte partizani pentru cauza italiană.
Până la Quida, nimeni nu susţinuse mai ardent
influenţa exercitată de literatura franceză asupra
celei a vecinilor şi pe care critica o compară
transfuziei, în sensul romanităţii comune. Era un
timp al exaltării revoluţionare care stârneşte ca să
zeifice. Asemenea Mariei Magdalena cu sânul
dezgolit, învăluită-n plete, femeia renaşte faţă cu
ştiutele turmei egalizate de partener, tutelate de
imaginea celei Adormite cu vrejul pe pernă.
Descătuşate în albastru, ele smulg cerului întâile
violete. Un romantism ca şi neputincios recomanda
întoarcerea
consolatoare
în
mitologia
semnificaţiilor florale de colecţie.
Pe când Zeii desăvârşeau facerea, povesteşte
Ovidiu, cine avea o grădină cu violete, oricât de
mică, pesemne rare, era socotit om bogat.3 În
mitologia germană, când trei îngeri aduc în ceruri o
tânără pioasă, o încoronează cu violete, informează
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Angelo de Gubernatis. La greci, floarea se numea
Ion după numele nimfelor ioniene de pe malurile
fluviului Cythérus. Dar, în provincia piemonteză
Novara, dacă se oferă cuiva violete într-o zi de
sărbătoare, acela va vărsa multe lacrimi…4
Cosmogonic, florile exprimă faze, chiar măsura
relaţiilor dintre oameni şi zei, potrivit statornicirii
religiilor. Singura nefluctuantă, cromatologia
conservă simbolistic întreagă valoarea tradiţională a
semnificaţiilor. Interpretările se diversifică,
evoluează potrivit ariilor culturale. Preponderenţa
simbolului funerar al violetelor, dar nu numai,
determină Orientul să le substituie liliacului.
Nordul Franţei, evident prin La Branche de lilas,
reţine vehemenţa jurământului pe liliac, promisiune
fără întoarcere. Mâna dedată ritului ridicării torţei la
cer lăsa dâre de fum şi mireasma liliacului veşted.
În 1874, Louise de la Ramé se stabilea definitiv
la Florenţa şi tot atunci Parisul îi publica primul
volum de nuvele din care face parte La Branche de
lilas. Librarii Iaşului erau renumiţi pentru că şi
cererea menţine pretenţiile capitalei. Acum, într-un
timp atât de nefericit, că şi Sfinxul ne-ar părea un
simulacru fără rost, un ultim strigoi al zeilor ascunşi
de frica noastră, mărturisesc bucuria de a cuprinde
acest exemplar.
Am dorit să citesc originalul paralel traducerii,
ştiam că ceva din simbolistica liliacului îmi scapă,
constatasem maniera cvasiliberă, Veronica nu era
un comunicator de limbă franceză, încât textul
devine deficitar prin nesiguranţa semnificatului,
viciul cel mai păgubos pentru lector.
Sigur că Veronica este atrasă de mesajul alegoric
al nuvelei, îşi devoalase beneficiul adaptării la
izvoarele unor personaje care i-au înflăcărat
imaginaţia. Regăsindu-se, îşi află maniera potrivit
mărturisitoare, şi aceasta o artă, o variantă narativă
de quiproquo, o invitaţie la lectura printre rânduri,
lunecoasă fără rigoarea verificării. Este şi hogaşul
din care se tot adapă poveştile veroniene.
Poate un mit prea devreme Veronica Micle,
unică prin exuberanţa trăirii deodată a vieţii şi a
morţii, nesăţioasă în dorul adevărului confundabil
cu realitatea de sine, probată de sinceritatea
documentului epistolar, şi nu numai. Perioada
traducerii din parcursul sărbătorilor de iarnă 18791880 confirmă precipitarea celei desperate să-şi
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convingă partenerul de gravitatea situaţiei,
compromisă public şi în aşteptarea unui copil, drept
care soma, încă drăgăstos, pasul oficierii.
Ceea ce intrigase până la duşmănie pe
contemporani a fost nonşalanţa cu care i-a sfidat,
lăsându-se iubită şi iubind potrivit măsurii
lăuntrice, amândoi până la ultima suflare, ca pasul,
se dezbină spre a se reuni, cu sincopele nevoii de
repaus…
Nuvela oferea jurămintele celei încredinţate de
justeţea criteriilor ei de valoare. Transpoziţia
autobiografică are suficient temei, cum de altfel, ni
s-au confirmat şi cele privind ascendenţa paternă
sau rămuroasa familie a mamei.
După decesul lui Ştefan Micle din 4 august
1879, Eminescu susţinut de Mite Kremnitz vine la
Iaşi pentru cuvenita compătimire şi se întoarce cu
văduva, pentru şase săptămâni (5 sept. – 18 oct.
1879). I. Negruzzi şi Mite confirmă logodna şi luna
de miere! …perechea de logodnici strălucea de aşa
fericire, că nu te puteai supăra pe ei…notează
Mite.5 Scrisorile din această perioadă sunt
îndumnezeite, jocuri de ape cu Daphnis şi Chloe
într-un Bolero de Ravel. Ea, beată de duioşie, el din
ce în ce mai îngrijorat. Starea fizică se depreciase.
Despre diagnosticul doctorului Kremnitz de la
Brâncovenesc, din sfârşitul lui mai 1878, înainte de
vacanţa Floreşti (1 iunie – 5 august 1878), încă nui spusese.
În noiembrie 1879 o vizitează, iarna îi ţine
departe şi sărbătorile curg amare. Ar desmânia-o
sărutându-i vârful piciorului, dar e robit scrisului
de meserie.6 Nefericirea se îngroaşă din nerăbdări
erotice şi temerile eşecului marital o copleşesc. De
ce laşi pe Veronica să se zbuciume? – scria Creangă
– Te-am aşteptat de Crăciun să vii dar…beşteleu,
feşteleu, că nu pot striga văleu, şi cuvântul s-a dus
ca fumul… 7 Ea plină de reproşuri, El tandru,
împăciuitor în căutarea unor motivate amânări. Ea
pierde sarcina de patru luni trecute, prin 25 ianuarie
1880, iar tratamentul anulează orice echivoc privind
diagnosticul. Terminase de tradus Ramura de liliac,
pe care Eminescu o primeşte în numerele 52-61
dintre 5-15 martie 1880 ale Timpului.
Demersul narativ curge în cheia unei oralităţi
controlate, personajul principal, un copil de trupă,
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din mamă baletistă şi tată neştiut se povesteşte,
oferind o materie de un puternic patetism latent, la
mâna destinului. Singurul defect recunoscut,
urâţenia ieşită din comun, dar, ne asigură,
compensată de un talent actoricesc remarcabil şi o
moralitate fără fisură. Orfanul de la cinci ani, urât şi
sărac ţinea lumea sub farmec, dar harul şi calităţile
nu-l scutesc de nefericirea de a fi trădat de frumoasa
care într-o zi de mare sărbătoare cu iarmaroc, îl
pricopseşte, după obicei, cu o ramură de liliac,
râzând zgomotos de urâţenia lui. Insistase să şi-o
facă soţie, gelozia o ţine captivă, Parisul o
emancipează şi ea fuge cu un marchiz frumos şi
bogat, pe când el mai crede în ramură de liliac,
veştedă de neiubire pe care o vrea şi în groapa
comună de care au parte combatanţii comunarzi.
Importantă rămâne rezolvarea crizei sufleteşti
prin confesiunea scrisă, altfel pierderea iubirii este
aducătoare de moarte. De la tribuna Timpului, la
1880, un glas de femeie detronează supremaţia
iubirii în favoarea ideii de libertate.
Din acest pisc, orizontul neasemuitei iubiri se
înceţoşează de certuri, tăceri, trădări şi împăcări, de
interes mai ales istoriografic. Atât de nefericită,
hărţuită de griji, Veronica pare subţiată de ai zice că
încape în corsetul cochetei de rând, consolate de
aprobarea pensiei. Întâmpină şi abordarea
dialecticii răutăcioase: L-a iubit pe Emin? S-a iubit
pe sine în Emin? Sau pe un al treilea? La fereastra
ei din 29 dec. 1882 bătea colind întârziat, din glasui blând şi-aproape plâns: Măi ramură de liliac, Oui!
Je t’aime, je t’aime…8
În celălalt plan, al semnificaţiei subînţelese,
creanga de liliac dăruită celui ales este o datină
străveche, anterioară buchetului din ramurile de
palmier agitate în onoarea triumfătorului Isus,
datină păstrată în ziua Floriilor, dar un act prefigurat
de creanga de măslin care anunţa sfârşitul
potopului. Atunci primea Noe mesajul iertării şi
creanga verde se înnobila drept simbol al vieţii şi al
iubirii.
Până să se stabilească în Italia (1874) Louise de
la Ramé vizitase Lombardia şi Florenţa în 1871,
„La Branche de lilas” este una dintre scrierile
inspirate acolo. Arta medievală din Palazzo Vecchio
de la Florenţa, făcea deliciul europenilor, iar
imaginea trunchiului tocmai tăiat, din locurile
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rănilor încă verzi înălţând flăcări, subemblemat
Semper, înfierbântase multe condeie. Deşi ruptă de
speranţă, iubirea arde din păcatul dintâi al iertatei
necunoaşteri. Era darul crengii înflorite dintr-o zi de
sărbătoare, ca o muşcătură de măr dorită, o
cuprindere a vieţii de visare şi chin, pentru
totdeauna.
Dincolo de speranţă, Veronica rămâne bănuitoare. Zvonurile ajungeau întâi la Iaşi, se simţea
alungată de o figură Souverénement Superièure,
citind Atât de fragedă în Convorbiri din 1 sept.
1879, Veronica plânge. Îl credea îndrăgostit de
principesa Elisabeta, cum nici după împăcarea lor
logodită nu alungă umbra lui Mite,9 încât Ramura
de liliac pare să i se potrivească şi pentru amarul
umilinţei de a-şi recunoaşte sărăcia şi frustrările.
Atât de vie şi deschisă epistolar, Veronica se
mărturiseşte în legătură cu lumea anonimilor muţi
dindărătul ei. Nu o face indirect, pentru întâia oară.
Sărbătoarea zgomotoasă a contextualităţii
nuvelistice proiectează plaiul din amintirea unui
destin fugar. În trapul moleşit al harabalei, trupa
moţăie, pe când baletista deprinsă a drumări,
purtându-şi copilul în soare, trăia bucuria unui
fâlfâit de fluture captiv în palmele puiului…
Sărmana mămuţă, albă şi subţire… şi-ar fi tocit
picioarele jucând, ca să mă poată creşte ca pe un
prinţ… Sărmana mamă, căzu de pe un tavan de
hârtie… în corsetul ei stacojiu cu fustele scurte…
plină de mlădierea unei păsări atârnate de o
creangă înflorită… Cât despre tată, He! Şi acesta e
un lucs pentru cei bogaţi… 10
Puţini ştiu, sau nu s-a dorit ştiut, că însăşi Ana
Câmpeanu a cochetat cu teatrul, că a făcut parte din
trupa lui Costache Mihăileanu de la Craiova, la care
s-a format şi Maria Mavrodin (1838, Bucureşti –
1888, Bucureşti), căsătorită Al. Flechtenmacher,
profesoară a Veronicăi Micle la Şcoala Centrală,
apoi actriţă la Teatrul cel Mare din Bucureşti,
apropiată a familiei, care avea să sprijine şi pe
Valeria Micle la Conservatorul din Bucureşti, unde
are profesor pe Al. Flechtenmacher.
Când intri într-o traducere, devii prizonierul
umbrelor ei, al încărcăturii de gând a rostirii lor. În
oraşul vechi de pe Loara, nimereşti în desişul unei
zidiri de liliac de care eroul rămâne legat
iremediabil, în timp ce tu care traduci simţi că
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situaţia concretă este mai profundă decât capcanele
exprimării. Potrivit credinţelor locului, o fată
aruncă unui băiat o ramură de liliac, dar (Elle)
s’appuyait au vieux mur moussu, les branches de
lilas s’entre-croisant au-dessus, au-dessous et tout
autour d’elle; ses cheveux d’or brillaient au soleil;
elle avait une grappe de lilas au corsage…11 Iată şi
traducerea Veronicăi: …stătea rezemată de zidul
vechi şi plin de muşchi iar crengile de liliac se
încrucişau deasupra capului şi împrejurul ei. Părul
ei galben strălucea la soare şi la piept avea o floare
de liliac.12
Să fi recunoscut sensul figurativ de înspumat
pentru moussu, să fi tradus măcar şi audessous/dedesubt, dacă tot nu a înţeles beneficiul
expresiei în totalitate, cu siguranţă imaginea zânei
liliacului ar fi putut fi intuită, ca oricare zână florală
sau nimfă, cu părul de aur, nu galben…Ea poartă în
talie şi nu la piept, un ciorchine/ la grappe, nu o
floare de liliac. Confundabilă ramurii de liliac, fata
pare că atârnă zidului înspumat de liliac, este şi
sensul dorit de autoare, familiarizată, se pare, cu
simbolul claustrării mănăstireşti între zidiri de
liliac. Iată, aşadar, sensul, ca şi uitat, de
împrejmuitor, îngrăditor, ţărcuitor al liliacului.
Potrivit Dicţionarului de neologisme, o întreagă
familie lexicală: liliacee, lilá, liliachiu se formează
de la fr. lilas/(liliac), care provine din lat. līlĭum-ĭi,
explicat de Dicţionarul latin-român prin două
accepţiuni: 1 – crin; 2 – întăritură (constând din
mai multe şanţuri în care se înfig parii).
Aria culturală a crinului, de o impresionantă
universalitate, a fost susţinută şi de varietatea
simbolistică, dar, mai ales, de tradiţia mitologică
preluată de creştinism. Crinul Sfântului Anton de la
Padova binecuvântează şi astăzi copiii, într-o
spectaculoasă ceremonie a lui 23 Iunie. Poveştile
rămân lunecoase, dar istoria scurmă şi dă-n verde,
sfinţii se stâlpesc împotriva uraganelor, îngrădesc
de frica hoţilor de istorie, de ţară, de credinţă şi,
când se face linişte, zeii din flori ne mai ocrotesc şi
dragostele.
Herakles rămâne o autoritate mitologică, face
parte din panteonul Greciei cu corespondenţi zeilor
romani şi egipteni. I se atribuie plopul care îi
luminează călătoria în Infern, dar vrea şi paradisul,
cucerind Grădina Hesperidelor, Atlas îl învaţă
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astronomie pe uriaşul călător la capătul lumii şi
dincolo de ea. Identificat Soarelui, legendele îi
asigură putere asupra lumii vegetale şi o bogăţie a
spiritului care îl zeifică. Antichitatea reţine şi plante
contra hoţilor, vechii romani consacrau lui
Hercules, zeul protector al împrejmuirii şi al
grădinilor un mare număr de plante, preia Angelo
de Gubernatis,13: palmierul, panaşii lui Hercule,
oregano, verbina, urzica, măslinul sălbatic – pe
care l-ar fi adus şi în Banat - …În Despre virtuţile
plantelor, Apuleius declară că iarba lui Hercule
garantează împotriva hoţilor, ceea ce determină
mitofolcloriştilor supoziţia apropierii de iarba
fiarelor cu care Hercule descoperă pe brigandul
Cacus, analogă ierbii care descuie din imnele
vedice sau din tradiţia populară a slavilor.
Că liliacul a fost al lui Hercule îngrăditorul nu
ne îndoim, că poartă radicalul latin al crinului este
de necontestat, că Banatul şi-l revendică antecesor
al Sf. Gheorghe şi omonim al eroului baladesc
Iorgovan este un act al demnităţii istorice. Poate că
orgoliul total, măreţ şi singur al Banatului nu i-a
îngăduit să-şi cânte toate rănile, dar a ştiut să-şi facă
din urieşenia lui Hercule avangarda recuperatoare a
conştiinţei naţionale.
Calea înapoi este totdeauna mai greoaie, cu
vântul în faţă, Sfântul Gheorghe vine şi mai de
departe, punând la socoteală ocolişurile. Mitologia
îi conferă şi lui ierburi şi flori, cum crinul de vâlcele
(lat. convallis-is, vale înconjurată din toate părţile
de înălţimi), care desemnase şi pe Hristos. Cel mai
frecvent Sfântului Gheorghe/ Saint Georges i se
atribuie bujorul, alături de odolean (valeriană) sau
violete. În Asia Mică, unde i s-au transferat
moaştele, este identificabil roşcovului, arbore
originar din Arabia, cultivat în regiunea
mediteraneană, cu păstăi cafenii…14
Nimerim, aşadar, în epoca departajării sfinţilor,
ca efect al Marii Schisme din 1054, când, pe cât de
învârtejită, tot atât de subtilă, cronologia orientează
câteva evenimente din viaţa Sfântului Gheorghe
martirul din vremea lui Diocliţian (284-305), trimis
sub sabie în 23 Aprilie, martirizat şi instalat în
peşterile şi altarele sacre ale fenicianului Adonis.
Oricând demonstrabil, simbolismul mitologic al
Sfântului confirmă etapele istorice ale evoluţiei
osmotice din Adonis şi Herakles-Hercule spre
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miraculosul creştin şi coagularea metafizică a
eroului naţional banatic Iovan Iorgovan.
Grea epocă Liliacul! Cum să-i simţi răsuflarea
din limba altuia, când în limba ta îţi pari împresurat,
pe urme nesigure. Din colţ în colţ, dai fuga la
Dosoftei, un pasionat al poveştilor lumii, cu sfinţi
pe alese, adormiţi şi pentru sute de ani, năuci, că nu
mai contează unde se trezesc, nici cine au fost!
Pentru mucenicul Dimitrie izvorâtorul de mir,
Dosoftei a recurs la Simeon Metafrastul şi la istorii
bulgare. Metafrast narează minunea tânărului
Nestor, care ucide pe uriaşul Lie, servitorul
împăratului Maximilian. Tânărul Nestor avea să se
întărească în Sf. Dimitrie căruia i se atribuie şi
minunea postumă a uciderii cu suliţa a împăratului
bulgar Iovan, protectorul grecilor creştini. În
sfârşit, iată şi pe limba noastră înţelesul şi măsura
gândului şi a cuvântului pentru care dai socoteală de
toată călătoria: Folclorul sârbesc a contopit în
balada lui Iovan Iorgovan (trecută şi la noi)
legenda Sfântului Dimitrie cu aceea a Sfântului
Gheorghe. 15 Ca să întrezărim şi prototipul
anevoioaselor întrupări ale Sfântului Gheorghe, se
adaugă că numele lui Lie, adică al uriaşului ucis de
tânărul Nestor/ alias Sf. Dimitrie, evocă liliacul,
denumit sârbeşte şi iorgovan, floare care se
împărţea în Banat, în biserică la Sfântul Gheorghe:
iorgovan, ilileac sau liliac,16 şi care, potrivit DEX,
ne parvin din tc. leylac; cf. bg. liuleak.
În ograda noastră, povestea se despică, cei doi
mucenici îşi fac parte egală, mai mult, în temeiul
unei romanităţi justificate, Sf. Gheorghe
devansează pe confratele său Dimitrie. Potrivit
legendei banatice, Sfântul Gheorghe fusese catana,
apoi ginerele împăratului Diocliţian/alias Vicleţian,
a cărui victimă fizică a şi fost.
Pentru vălmăşagul cronologic, responsabil se
face mitropolitul mare cărturar cu apetit politic
Dosoftei (1624-1693) care saltă peste secole ca să
adune pe Simeon Metafrastul (n. începutul sec. X –
d. 28 nov. 987), cu împăratul german Maximilian I
(1493-1519) care a urmărit extinderea dominaţiei
Habsburgilor în Europa, ajutat de uriaşul Lie drept
care acesta trebuia ucis…Uriaşul Lie, servitorul
împăratului german şi împăratul Iovan al sârbilor
odată eliminaţi, lăcaşurile de odinioară se aerisesc
de miresmele liliacului…Dar, hiperbola ieri
triumfală, în stăruinţă lăstăreşte, din Lie mort, Vivat
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Heraklie!, urieşenie a mitului nedemolabilă.
Nici două secole nu-s de când Eminescu cobora
la 1872 pe râul sânt ce curge-n valea mare a
Banatului, o florărie de giganţi a zânei Miradoniz,
cognomen între Mira şi Adonis, zeul grec de origine
feniciană, atestat din mileniul al II-lea a. Ch., cu o
indubitabilă evoluţie spre Sfântul George/
Gheorghe, şi spectaculoase interferenţe ale
eroismului naţional bănăţean prin Hercule şi Iovan
Iorgovan, simboluri ale etnogeniei romanice şi
opţiunii religioase. Poemul Miradoniz caută în
valuri şi adieri florale acorduri ale iubirii tăinuite,
dovadă indubitabilă a cunoaşterii baladei „Iovan
Iorgovan”, eroul popular bănăţean, o fericită
mixtură de Hercule şi Sfântul Gheorghe, un
fenomen de captare existenţială, de închegare
metafizică între tipar şi neţărmurire.
Cetatea zânei Miradoniz este un paradis al
rozelor de purpur şi crini, ca urnele antice de
argint, albastră-i numai mantia lunară, semn că
Eminescu delimitează simbolul funerar al florii
albastre. Plonjările în albastru conduc spre
mitologicul strat al mumelor, dar revelaţia o
constituie jocul vămilor fluide al romantismului
care iscă floarea clătinând ca un silf pe plafonul
oglindit al înspumării. Spirite subtile mai caută
misteriosul safir în trei culori, dispărut din colecţia
mineralogului Abraham Gottlob Werner, profesorul
lui Novalis (1790-1794) de la Freiberg, adept, ca şi
Goethe, al teoriei neptunismului. Sus alb, la mijloc
rubiniu, jos albastru-indigo (frapantă combinaţie
din varietatea nuanţelor florii de liliac!), safirul
sustras era un exemplar unic în lume17,pentru
consonanţa dintre Moarte şi Zei, Iubire şi Adevăr.
Un flux crispat, o replică părută adierea Ramurii
de liliac, întredeschide spaţiul azurului metafizic al
Eleusului Dunărean, matricea udă a vălului
destrămat. Veronica încearcă magia misteriosului
safir al amintirii, dar este în spiritul feminităţii de
Nimfă aprigă să simtă când lumina scade, că cineva
face lucrul din nou, şi când el moare continuu.
Ramura de liliac nu pare decât emblema unei
rele prevestiri, triluri de pasăre albastră, garantă a
primăverii şi a veridicităţii. Banatul este şi al lui
Eminescu, chemat de acelaşi mit pe care Romul
Ladea avea să-l împământenească. Cele
treisprezece variante sculpturale „Iovan Iorgovan”
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îl aşează pe Ladea lângă Blaga, idolul său de toată
viaţa. Învăţase de la Blaga că într-o epocă
întunecată, singura lumină o dau tradiţiile. Poezia
îmblânzea pe rebelul de la Suceag care devenea
grav şi lăcrima când recita finalul baladei „Iovan
Iorgovan”. Cei doi îndrăgostiţi, frate şi soră, se
transformau în minunaţi peşti de aur. Să nu tulbure
înşirul iubirii, Eminescu recurgea la cuplul
„Strigoilor” (1876).
Uneori, Zeul din floare a trebuit să cadă. Au
căzut şi el în mare cinste!, m-ar fi consolat
Neculce…, ca liliacul, trimis în marginea lui de
îngrăditor…
Note:
1. Elena Vulcănescu, „Melancolia liliacului” în
„Veronica Micle Muza…” I, 2012, p. 163 şi urm.;
„Miradoniz şi Eleusul Dunărean” în „Veronica Micle …”
II, 2015, p. 150 şi urm.;
2. S. Florea Marian, „Sărbătorile la români” III,
Mythos, Saeculum, 2011, p. 304-305;
3. Ovidiu, „Fastele”, Buc., 1965, p. 212, nota 346;
4. Angelo de Gubernatis, „Mythologie des Plantes ou
Les Légendes du Regne Végétal” II, Paris, 1882, p. 369;
5. M. Kremnitz, „Amintiri fugare despre Eminescu”,
Cluj-Napoca, 1989, p. 312;
6. S. Bucureşti 28 Decembrie 1879;
7. S. Iaşi 31 Decembrie 1879;
8. S. 86, „Dulcea mea Doamnă…”, Polirom, 2000, p.
192;
9. „Când te-am văzut, Verena…”, Buc., 1998, S. XIII/2
septembrie 1879, p. 45;
10. Quida, „Ramura de liliac”, Timpul, nr. 52, 5 martie
1880;
11. Quida, „La Branche de lilas”, în vol. „Deux petits
sabots”, Paris, 1874, p. 159;
12. Quida, „Ramura de liliac”, Timpul, nr. 53, 6 martie
1880;
13. Angelo de Gubernatis, „Mythologie des Plantes” I,
Paris, 1878, p. 176-177;
14. cf. A. de Gubernatis, Ibidem, p. 167;
15. „Istoria Literaturii Române” I, Ed. Academiei
R.P.R., Buc., 1964, redactor responsabil acad. Al. Rosetti,
p. 449;
16. Ibidem, cf. S.Fl. Marian, „Sărbătorile la români”
III, 2011, p. 304;
17. cf. Viorica Nişcov, „Novalis, Discipolii la Saïs”,
Buc., 1980, p. 12;
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JURNAL SPIRITUAL (PE SĂRITE)
– 1997: UN AN APARTE (XI)
Magda CÂRNECI
La ora 16, m-am văzut cu Basarab într-o
cafenea. Am vorbit „afaceri”, cum zicea el ironic:
despre traducerea Manifestului Transdisciplinarității pe care l-a publicat în franceză, despre un
Congres Mondial al Educaţiei etc. – lucruri la care
îmi cerea ajutorul prietenesc. I-am povestit ce
isprăvi civice și culturale am făcut la Bucureşti în
ultimii doi ani. M-a apostrofat că mă dispersez în
prea multe şi că încă nu am reuşit să impun o
„imagine puternică Magda Cârneci”, aşa cum se
aştepta el după întâlnirea noastră din 1995, tot la
Paris. Cu alte cuvinte, trece vremea şi încep să-l
dezamăgesc. I-am dat dreptate într-o anumită
măsură. Apoi i-am argumentat că destinul public al
unui poet e mai puţin vizibil şi mai sinuos, că cere
timp, marginalitate şi... „graţie”. Că eu simt că de
abia de acum încolo încep să mă împlinesc şi să
„produc”. În fine, i-am spus că ţelul meu nu e atât
renumele social, celebritatea culturală cât evoluția
interioară, spiritualizarea, „transformarea de sine”.
E mai bine să ai o notorietate mai degrabă medie,
care să-ți asigure un anume statut în societate dar și
să te scutească de neajunsurile celebrității, ca să ai
timp de tine. Eu vreau ca făptura mea să fie
adevărata mea „capodoperă”. Nu cred că l-am
convins.
Am adus apoi vorba despre asociaţia GurdjieffOuspensky, fără să-i spun adevăratul motiv al
interesului meu. Mi-a spus că e o pierdere de vreme
şi s-a enervat că-mi irosesc timpul cu asemenea
prostii. Am rămas descumpănită și nu i-am spus
nimic mai mult.
Apoi, pentru că mi-a reproşat că nu „încarnez”
ideile mele în realitate (adică într-o adevărată
„operă”), l-am întrebat dacă el crede în miraculos.
M-a întrebat ce vreau să spun. Şi atunci m-am
apucat să-i povestesc ce mi s-a întâmplat în ultimele
trei zile. Când m-am apucat de povestit, am auzit
brusc lângă mine alarma unei motociclete şi mi-am
166

zis că nu e un semn tocmai bun. Când am terminat
de povestit, m-a apucat o mare tristeţe. În plus, miam adus aminte că alarma motocicletei pornise şi
când începusem să-i vorbesc despre Ouspensky.
Basarab a trecut repede peste povestirea mea,
căci ne mai rămăsese prea puţin timp şi trebuia să
plecăm fiecare la alt rendez-vous. Mi-a spus doar că
şi pentru el ziua anterioară fusese o zi importantă,
dar nu mi-a spus de ce. A rămas că vom comunica
prin e-mail şi ne-am despărţit.
Apoi trebuia să mă întâlnesc cu George Ferenczi
la Café Beaubourg, de lângă Centrul Pompidou. Mam aşezat la o masă ca să-l aştept pe acest amic
canadiano-maghiar trăitor la Paris care vorbește
amestecat toate limbile, dar el a întârziat mai mult
de o oră. Aşteptându-l, m-am tot gândit la
convorbirea cu Basarab şi am ştiut că ceva nu era în
regulă: Basarab mă speriase în legătură cu Centrul
Ouspensky şi am luat asta ca pe o probă, ca pe o
încercare. Stând la masă, a trebuit să suport preţ de
o oră zgomotul infernal al unei echipe de dansatori
japonezi care executau un dans ritual pe piațeta
inclinată din fața intrării în Centrul Pompidou. Erau
un fel de căluşari japonezi: îmbrăcaţi cam la fel, dar
cu culori tari, stridente, loveau puternic în tobe şi un
fel de tingiri, şi se învârteau frenetic dându-şi capul
pe spate, ca într-un fel de simulare a transei. Era un
dans mai degrabă demonic, iar sunetele stridente
mi-au luat cu asalt nervii stomacului. Cum mi-am
adus aminte de „emoţiile negative” despre care mi
se vorbise la prima întâlnire cu Gérard, m-am
stăpânit şi am îndurat cu stoicism zgomotul care te
putea scoate din minţi. Mi s-a părut că şi asta putea
fi o probă.
În fine, George a apărut pe la 19,15 şi am stat de
vorbă despre editura lui, despre cartea colectivă
despre Celan pe care vrea să o publice (în urma
colocviului Celan organizat de el în 1995 la Maison
des écrivains și la care am participat), despre
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dificultățile lui matrimoniale şi cele legate de cei doi
copii mici pe care-i are. Apoi George a revenit la
marota lui: lumea intelectuală franceză, închisă în
ghetto-ul ei de lux, foarte ideologizată pentru că
avidă de putere (culturală, simbolică), deformând de
aceea toate „mesajele” care-i vin din afară în sensul
vederilor ei. I-am dat dreptate, i-am povestit despre
felul în care sunt deformaţi aici Eliade sau Cioran
dintr-o optică strict politică. I-am făcut o mică
teorie, că mi se pare că orice aflux cultural extern –
înrădăcinat într-o experienţă diferită de cea modern
occidentală, cum ar fi filonul religios sau mai larg
spiritual – este inevitabil „curăţat” de asemenea
„impurităţi” şi transformat într-o materie primă
pentru schemele intelectuale în curs. George m-a
corectat spunând că asta e valabil mai ales pentru
Franţa, că în Germania, Anglia sau Canada, pe care
le cunoaşte, mediul cultural nu e aşa de „formalist”
şi de autocentrat. Dar că, din păcate, francezii sunt
cei care au dat întotdeauna tonul în revoluţia
intelectuală mondială din ultimii 200 de ani. I-am
replicat că poate asta era „misiunea” lor la acest
sfârşit de ciclu de civilizaţie. Şi că asta e similar cu
întreaga „civilisation du marché”/ civilizație
mercantilă în care ne aflăm, cu „comercializarea”
întregii lumi şi a tuturor sistemelor de gândire şi de
valori. Am ajuns amândoi la concluzia că toţi
suntem prinşi în această rețea atotputernică şi că nu
prea există ieşire, dacă nu vrem să fim ejectați şi
anihilați – există doar detașare interioară.
Ne-am despărţit pe această idee, pe care, deşi o
formulează, George ştie că nu o poate combate, deşi
încearcă prin ceea ce face. Nu poate să i se sustragă,
pentru că are familie, copii etc. Mă gândeam,
despărţindu-ne, că sunt mulţi oameni ca el,
neputincioşi şi prinşi în capcană, deşi inteligenţi,
sensibili, curajoşi, dar sclavi ai acestui Moloch
internațional. Mi-am dat seama că eu eram mai
liberă decât el, măcar pentru că nu am copii şi nu
aparţin cu adevărat sistemului occidental, ci
„navighez” între sisteme şi lumi – şi poate o să
reuşesc să mă sustrag.
Seara, acasă, m-am apucat să citesc iar din
Ouspensky. După o vreme am realizat că nu aud nici
una din acele stranii pârâituri de care era plină
camera în ultimele zile şi săptămâni. Am rămas
foarte atentă dar toată seara nu s-a auzit măcar una.
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Joi, 24 iulie
Ieri seară m-am dus la locul de întâlnire pentru a
doua prezentare a Centrului Gurdjieff-Ouspensky.
Circulaţia metroului era uşor perturbată, a trebuit să
alerg din staţia de metrou până la adresa dată. Acolo
a apărut o femeie cam de vârsta mea, Françoise,
care mi-a făcut o bună impresie. Am urcat cu ea întrun apartament burghez destul de cochet, deşi nu
prea încărcat de obiecte. Acolo l-am cunoscut pe
Jean-Claude, cel care-mi transmitea la telefon
adresele la care trebuie să vin: un domn de vreo 40
şi ceva de ani, uşor chel şi simpatic. În mijlocul
camerei în care m-au primit erau două perne
frumoase şi mari, pe care erau puse în ordine cărţi
de joc de mari dimensiuni, cam cât o jumătate de
pagină, ba poate puțin mai mari. După o foarte
scurtă conversaţie, cei doi au început să-mi explice
un întreg sistem al centrilor de inteligențe specifice
care dirijează fiinţa umană – asta cu ajutorul cărţilor
de joc. Erau câte un valet, o damă şi un rege din cele
4 culori şi simboluri, deci 12 cărţi în total. Mi-au
explicat simplu şi clar, cu pauze destul de lungi între
fiecare carte, cum funcţionează „maşina umană”,
care în general acționează și reacționează mecanic
la evenimentele vieții, şi cum poate ea evolua spre
„conștiență” din punctul de vedere al acelor patru
centrilor din ea. Aceștia sunt structuraţi fiecare pe
câte o funcțiune de bază: centrul instinctiv, mobillocomotor, raţional-intelectual, afectiv-emoțional.
Iar fiecare funcțiune are la rândul ei trei forme de
manifestare – mecanică, emoțională, rațională –
ilustrate prin valet, damă, rege. Explicaţia esoterică
a cărţilor de joc era pasionantă. Françoise explica
mai nuanţat decât Jean-Claude, căci cred că era mai
atentă la mine şi „mirosise” cam cu ce fel de
„maşină umană” are de a face. Când a ajuns la a
treia carte din prima direcţie, cea instinctivă, adică
la regele de treflă, Françoise tocmai îmi explica că
acesta reprezintă un fel de instanţă inconştientă
dominatoare care protejează individul chiar
împotriva voinţei lui conştiente, care decide
instinctiv în situaţii limită şi care, în plus, se opune
eventual evoluţiei spirituale, resimţită ca un pericol,
ca o „transcendere” dureroasă a condiţiei normale,
automate, mecanice. În momentul în care Françoise
termina de explicat, s-a auzit un pârâit foarte
puternic dintr-un colţ al camerei, unde se afla o
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combină muzicală. Pârâitul a fost aproape ca un
pocnet de armă. Françoise a pufnit în râs şi l-a privit
semnificativ pe Jean-Claude. Apoi totul a continuat
normal.
La sfârşitul prezentării, am pus câteva întrebări,
după care cei doi mi-au explicat câte ceva despre
„şcoală”, cum numesc membrii ei această asociație.
Françoise a insistat asupra ideii de „payement” –
trebuie să plăteşti pentru propria ta evoluţie, să
plăteşti prin efort, prin renunţare la obiceiuri şi
automatisme – dar şi printr-o cotizație către
„şcoala” care te preia spre a te ajuta să evoluezi;
precizând în treacăt că mai există o serie de centri
superiori în ființa umană, despre care deocamdată
nu-mi poate vorbi.
La plecare, nu m-am putut abţine să nu întreb
despre pârâitul cel puternic din combina muzicală şi
despre surâsul lor complice. Françoise mi-a explicat
că probabil a fost un mic semn divin – şi că, poate,
din toată întâlnirea aceasta, îmi voi aduce aminte
peste ani numai de acest pârâit ca un pocnet de
armă.
Sâmbătă, 26 iulie
Vineri a fost o zi la fel de agitată de treburi.
Totuşi pe la ora 17 după-amiază am ajuns acasă, mam întins puţin şi m-am pregătit sufleteşte pentru
întâlnirea de seară, a treia prezentare a Centrului
Gurdjieff-Ouspensky. Nu eram într-o formă prea
bună. Risipirea din ultimul timp, despre care îmi
vorbise şi Basarab, faptul că nu am finalizat încă
susţinerea tezei, o nesiguranţă despre ce voi găsi
acasă la București şi despre ce voi face în viitor, în
fine felul în care avusesem puseuri de silă faţă de
nişte persoane necioplite din metrou – totul mă
descumpănea. La ora 20, pe o ploaie măruntă, am
ajuns în nordul Parisului, la o a treia adresă. Pe
drum m-am împiedicat, am căzut şi mi-am julit
genunchiul drept. În fine, în rue du Rodier am dat
peste dl. Gérard şi peste o altă femeie, fină, modestă
şi cu un nume francez vechi – Armelle.
Apartamentul era frumos şi avea multe cărţi, numai
una şi una, din zona filozofiei şi esoterismului, plus
Jung, Boehme, etc. (cât am putut prinde cu coada
ochiului). Acelaşi bun gust de clasă mijlocie
franceză, dar cultivată, era peste tot.
Gérard şi Armelle mi-au vorbit de data asta

despre cele 7 esenţe umane, reprezentate simbolic
de 5 planete plus Luna şi Soarele, explicându-mi
tipurile umane corespunzătoare. Se foloseau de un
desen dintr-o carte, o diagramă care lega cele 7 astre
între ele. Ascultându-i, mi s-a părut a-l recunoaşte
pe soțul meu Horia în tipul lunar şi a mă recunoaşte
pe mine în tipul saturnian şi le-am spus-o. La urmă,
la întrebarea mea, Gérard mi-a explicat că nu există
o corespondenţă strictă între cele 7 esenţe umane şi
astrologie, care e un fel de aplicare pe un plan
inferior a celor 7 esenţe şi a teoriei influenţelor
celeste corespunzătoare. Armelle mi-a vorbit apoi
despre Meher Baba şi despre „școala” aceasta. M-au
întrebat dacă vreau să continui contactul cu ei și la
Bucureşti şi le-am răspuns că da. Atunci Gérard mia dat o scrisoare pentru grupul din Bucureşti.
Armelle a comentat că e simbolic faptul că am
acceptat, căci eu îi par mai degrabă tipul mercurian,
mesager al zeilor, comunicativ şi agitat etc.
Observaţia ei m-a surprins, căci mi-am dat seama că
are dreptate. Am plecat de la ei un pic bulversată.
Brusc am realizat cât de închipuită pot să fiu și cât
de puţin mă cunosc. Mi-am adus aminte de
comentariile celor doi la tipul mercurian, care nu mă
prea încântaseră şi în care nu mă recunoscusem. Tot
drumul spre casă am rumegat în mine această
constatare supărătoare. Am reconsiderat o grămadă
de lucruri din ultimii ani şi imaginea mea despre
mine a căzut foarte jos. Toată seara m-am gândit la
asta şi am adormit cu o anume dezolare.
Noaptea, m-am sculat de câteva ori. Dar la un
moment dat am avut un vis din care nu ţin minte
decât sfârşitul. Eram eu, era vorba de mine, mă
aflam într-un adânc întuneric, şi parcă din mine şi
totuşi din afara mea o voce amplă, pătrunzătoare, a
spus: „Vreau să mă contemplu în tine!”. M-am trezit
pe această frază de o stranie profunzime. Aveam un
sentiment de iertare şi de binecuvântare în mine
primit în vis – şi am ştiut că era legat de starea
mizerabilă în care mă culcasem. De fapt, fraza
fusese posibilă înlăuntrul meu tocmai pentru că
atinsesem un prag de jos al desconsiderării de sine.

E S E U
168

CONVORBIRI LITERARE

CARTEA DE RELIGIE

BISERICA ORTODOXĂ DE RĂSĂRIT.
O NOUĂ ISTORIE
Florin CRÎȘMĂREANU
Cu mulți ani în urmă am frecventat biblioteca
diocezană din orașul Dijon. Cel care mi-a recomandat
acest loc absolut minunat pentru studiu, de care mă leagă
amintiri foarte plăcute, era profesorul coordonator al tezei
mele de doctorat. Mai mult decât atât, la prima vizită m-a
însoțit pentru a mă recomanda celor de acolo, pe drum
spunându-mi că în acea zi voi avea parte și de o surpriză:
am să întâlnesc bibliotecarul, care era un ortodox practicat.
Unul de-al meu, a întărit. Mă și gândeam că ar trebui să fie
vreun rus, sârb sau grec; român nu putea fi, deoarece miar fi spus acest amănunt important. Într-adevăr, gândul la
această întâlnire m-a umplut de bucurie. Abia ajuns în altă
țară, printre străini, aveam ocazia să găsesc încă din
primele zile un creștin ortodox, un partener de discuții.
Înfățișarea sa a dat o încărcătură și mai mare întâlnirii: un
bătrân încă verde, cu părul și barba albă, uscățiv și grabnic
ajutător al semenilor. Figura patriarhală și agilitatea sa mau impresionat. Nu am stat prea mult pe gânduri și l-am
rugat să îmi arate rafturile cu scrierile din perioada
patristică. Mergând prin bibliotecă am schimbat câteva
cuvinte cu el din care am înțeles că este pensionar și,
plictisindu-se acasă, face voluntariat la această bibliotecă.
Odată ajunși în secțiunea cărților pe care le căutam, îl rog
să-mi indice rafturile cu scrierile patristicii grecești, cu
textele Sfântului Maxim Mărturisitorul în special.
Atitudinea bătrânului se schimbă brusc și îmi răspunde pe
un ton tăios că textele acestui „eretic” nu ne sunt de folos
nouă, ortodocșilor. Pentru câteva clipe, nu am avut reacție.
Imediat însă mi-a venit în minte episodul condamnărilor
din 1241, când, în ochii cenzorilor de atunci, irlandezul
Eriugena a urmat îndeaproape învățătura „ereticului grec”
Maxim. Totuși, în fața mea era un frate „ortodox”, nu un
cenzor latin de la mijlocul secolului al XIII-lea. Timid, îl
întreb: ce fel de ortodox sunteți, dacă respingeți scrierile
lui Maxim, unul dintre cei mai importanți teologi ai
Bisericii? Mi-a explicat că după tinerețea atee a trecut la
romano-catolicism; apoi, nemulțumit, a îmbrățișat
protestantismul. Spre bătrânețe a găsit „ortodoxia” și simte
că a ajuns acasă, în Biserica Ortodoxă Coptă sau Biserica
Egipteană necalcedoniană. M-am lămurit pe loc de ce
Maxim era un „eretic” pentru el. Mai era însă o problemă
care mă nedumirea: bibliotecarul era un „ortodox” autentic
nu doar în optica sa, ci și a celor din jurul său, care nu
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făceau nici un fel de efort pentru a deosebi între
calcedonieni și necalcedonieni. Pe drumul de întoarcere iam spus profesorului că bătrânul nu este „de-al meu”,
adică nu este ortodox, în sensul în care eu am înțeles tot
timpul acest termen. Am menționat și diferențele majore,
însă nu prea am fost ascultat, de vreme ce, pentru el, copții
și bizantini erau toți orientali, deci ortodocși. Această
indistincție ascuțea și mai tare sensul peiorativ pe care îl
simțeam în folosirea termenului ortodox.
Într-o carte recentă (Biserica Ortodoxă de Răsărit) și
într-un alt context, părintele John Anthony McGuckin1
povestește un episod ce pare a avea consecințe similare cu
întâmplarea povestită mai sus: confuzia pe care o fac unii
apuseni educați cu privire la ortodoxie. Iată ce spune
părintele John: „fiind îmbrăcat în veșminte de preot
ortodox la o adunare ecumenică, am fost abordat cu cele
mai bune intenții de un alt delegat, pastor protestant, care
mi-a urat « Happy Passover » și s-a întrebat de ce nu
purtam perciuni și pălărie. Am avut nevoie de câteva
secunde să-mi dau seama că îi confunda pe ortodocși în
mintea lui” (p. 8).
Dincolo de ce cred unii sau alții, „ortodoxia de Răsărit
refuză să se numească sau să se considere pe sine o
confesiune” (p. 9). Acest lucru este foarte important și
trebuie evidențiat, de vreme ce „pretenția Ortodoxiei de a
nu fi « una dintre » Bisericile creștine, ci « Biserica » lui
Hristos are multă greutate” (p. 10). Decupate din contextul
lor, astfel de afirmații ar putea fi considerate, de către unii,
ca fiind exagerate. Însă, de la asumarea acestei paradigme
pleacă părintele John în cartea sa, recent tradusă în limba
română și publicată în condiții excepționale la Editura
Baroque Books & Arts.
Păstorul comunității „Sfântul Grigorie” din Manhattan
este deja bine cunoscut publicului autohton și prin alte
lucrări ale sale deja traduse în limba română, precum
Semnele Împărației. Antologie de studii biblice și
patristice (Vol. 1, traducere de Marian Rădulescu, Ediţie
îngrijită de Constantin Jinga, Timișoara, Marineasa, 2003);
Sf. Grigorie de Nazianz. O biografie intelectuală (traducere de Adrian Podaru, Renașterea, 2013); Dicționar de
teologie patristică (traducere de Dragoș Dâscă, Alin
Bogdan Mihăilescu, Ediție îngrijită de Dragoș Mîrșanu,
Iași, Doxologia, 2014).
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De la bun început, trebuie spus că lucrarea părintelui
John acordă o mare atenție învățăturilor Bisericii, datele
pur istorice fiind trecute într-un plan secundar. În definitiv,
„istoria Bisericii este în esență o lectură teologică a
evenimentelor istorice” (p. 29). Această incursiune pe care
ne-o propune părintele John începe, firesc, cu nașterea
Bisericii. Sunt amintite aici două tradiții: pe de o parte, cei
care susțin că „Biserica începe odată cu chemarea
apostolilor de către Iisus” și, pe de altă parte, „creștinii
obișnuiesc de mult să spună că Biserica, în adevăratul sens
al cuvântului, a început la Cincizecime” (p. 18). Se poate
face teologie serioasă plecând de la întâlnirea dintre
Dumnezeu și om în jurul unei mese, așa cum a fost aceea
de la stejarul din Mamvri (Fac. 18, 1-5) sau cina cea de
taină, care a oferit „lentila perfectă prin care toată viața,
faptele și învățăturile lui Iisus s-au revelat generației
apostolilor” (p. 45).
Într-o secțiune a lucrării, sunt trecuți în revistă Părinții
Apostolici, apologeții, scriitori și teologi din secolele II și
III. Între aceștia este menționat în mod deosebit Origen din
Alexandria, „considerat pe drept cuvânt cel mai mare
teolog din biserica primară după Sfântul Ioan
Evanghelistul” (p. 67). Părintele John apreciază că
„conținutul principal al gândirii sale se încadrează în
general în termenii ortodoxiei” (p. 69), iar în ceea ce
privește interpretarea Scripturii, întreaga tradiție s-a
raportat la Origen, într-un fel sau altul. Este foarte
îndreptățită afirmația potrivit căreia „exegeza Bisericii
Ortodoxe îl are mereu în centru pe Hristos” (p. 71). Or, în
acest punct, interpretarea hristologică s-a situat la mijloc
între exegeza rabinică, ce punea un accent deosebit pe
litera textului, și simbolismul exagerat al sectelor gnostice.
„Mai presus de orice, se aplică ideea de căutare a gândiri
lui Hristos (phronema: Flp 2.5) în toate lucrurile” (p. 73).
În definitiv, are perfectă dreptate părintele John când
susține că „Hristocentrismul (al mântuirii, al cunoașterii lui
Dumnezeu, al creației, al antropologiei, al orice altceva) a
fost atributul modului de gândire al Bisericii Ortodoxe” (p.
83).
Autorul lucrării pe care o avem în vedere se apleacă
asupra Părinților din secolul al IV-lea, care „au clarificat ce
înțelegeau prin unitatea ontologică în esență (ousia) și
diferențierea în persoană (hypostasis)” (p. 81). Construirea
învățăturii ortodoxe s-a realizat prin confruntarea cu poziții
eretice, reprezentate de Arie, Nestorie, Sever et alii. Toate
ereziile, oricât de diverse, par a avea însă un punct comun:
s-au format ca urmare a unei încrederi exagerate doar în
rațiunea umană.
John Anthony McGuckin apreciază că în jurul a patru
teologi se poate construi identitatea Bisericii de Răsărit.
Este vorba despre trei episcopi: Atanasie al Alexandriei
(cca 295-373), Grigorie din Nazianz (cca 330-390), Chiril
al Alexandriei (cca 375-444) și un monah: Maxim

Mărturisitorul (580-662). Fiecare dintre acești stâlpi ai
ortodoxiei sunt asociați de către autorul nostru cu câte un
Sinod Ecumenic: Atanasie cu Niceea (325), Grigorie cu
primul Sinod de la Constantinopol (381), Chiril cu Sinodul
de la Efes (431) și Maxim cu al treilea Sinod de la
Constantinopol (681).
Pe mai multe pagini ale cărții, este discutată
expansiunea Bisericii, mai întâi în Bulgaria, Serbia, Rusia
Kieveană și Tările Române. Școala lui Paisie Velicikovski
este amintită și ea alături de renașterea isihastă. De
asemenea, sunt menționate centrele monahale din Muntele
Athos, Sfânta Ecaterina din Sinai, Mar Saba din Țara
Sfântă, evidențiind de fiecare dată rolul acestora în cadrul
Bisericii. De o analiză succintă beneficiază Ortodoxia sub
comuniști, atât în spațiul sovietic, cât și în celelalte țări care
au făcut parte din blocul comunist.
Un loc important este alocat în cartea pe care o avem
în vedere diasporei ortodoxe în secolul al XX-lea, iar în
dreptul personalităților ortodoxe din vremurile recente,
autorul alege să vorbească despre Maica Maria Skobtsova,
profesoara Elisabeth Behr-Sigel și Arhimandritul Ilie
Cleopa. Referitor la aceste vremuri din urmă, părintele
John consideră că „Biserica Ortodoxă nu este îngrijorată că
s-ar putea să nu fie suficient adaptată la atitudini moderne:
o neliniștește doar că s-ar putea să nu-și îndeplinească
misiunea ei inițială, de a adapta valorile disparate ale
societății cu cele ale Evangheliei pe care a fost
împuternicită să le predice lumii” (p. 26).
Cartea Biserica Ortodoxă de Răsărit se încheie cu un
scurt comentariu la Crezul de la Niceea și cu menționarea
anatemelor de la același Sinod, în special cele care vizează
explicit gândirea ariană. Așa cum se prezintă mai ales
ultimele capitole, această lucrare îmi lasă impresia că este
destinată mai degrabă acelora din afara ortodoxiei. În tot
cazul, cartea părintelui John, scrisă într-un stil accesibil,
este una de popularizare a ortodoxiei, chiar dacă are puncte
de interes și pentru cei mai avizați, oferind o serie de
informații prețioase. Pe scurt, avem în față o lucrare pe
care o putem recomanda cu foarte multă căldură celor care
doresc să se apropie de ortodoxie.
John Anthony McGuckin, Biserica Ortodoxă de
Răsărit, traducere din limba engleză de Mihai Moroiu,
consultant științific Ieromonah Agapie Corbu, București,
Baroque Books & Arts, 2021, 358 p.

Notă:
1. John Anthony McGuckin este numit, pe marginea
primei coperte, „Arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe
Române”. El este protopop, așa cum este menționat și în
carte, la p. 331. Într-adevăr, el s-a convertit la ortodoxie, în
1989, alegând Biserica Ortodoxă Română.
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DESPRE ADEVĂRATUL HOTAR
AL VIEŢII NOASTRE
Bogdan Mihai MANDACHE
Eseist, romancier și profesor la universități din
Statele Unite ale Americii și din Franța, Pascal
Bruckner este o figură emblematică a intelectualității
franceze a zilelor noastre, un atent observator și un
filosof al actualității, al temelor care frământă lumea
contemporană. Pascal Bruckner este un scriitor bine
cunoscut în spațiul românesc, multe din cărțile sale
fiind traduse în română și apărute la Editura Trei.
Amintim câteva dintre acestea: Un rasism imaginar;
Înțelepciunea banilor; Tirania penitenței; Paradoxul
iubirii (un eseu despre echilibrul fragil între fidelitate
si infidelitate, între dorința de aventură și dorința de
siguranță, despre variațiile paradoxale la care este
supusă iubirea); Hoții de frumusețe (un roman în
care, undeva la granița dintre Franța și Elveția, trei
oameni pun la cale un complot împotriva frumuseții;
complotiștii vedeau în frumusețea inegal distribuită o
inechitate care trebuie eliminată; romanul este
deopotrivă un basm filosofic și un thriller pasionant);
Paria; Căsătorie din dragoste (o fascinantă istorie a
căsătoriei din dragoste); Noua dezordine amoroasă
(un eseu scris împreună cu colegul său de generație,
Alain Finkielkraut); Eseu despre masochismul
occidental; Luni de fiere (un roman devenit celebru
despre criza cuplului modern, despre monogamie și
tradiționalism, despre convenția de a fi împreună cu
cineva până la sfârșitul vieții, cu riscul distrugerii
reciproce); Palatul chelfănelii; Copilul divin (o
poveste cu tâlc despre gemenii din pântecul lui
Madelaine, care la șase luni aveau serioase cunoștințe
de matematică și filosofie și care în momentul
nașterii se întreabă dacă merită să se nască, să iasă în
lume); Iubito, eu mă micșorez! (o fabulă tandră și
crudă despre căsătorie și paternitate, o pildă
filosofică); Euforia perpetuă; Mizeria prosperității;
Un an și o zi (povestea unui ceas, cu un mecanism
unic, a cărui menire este cu totul alta decât să indice
ora; eroina romanului, Jezabel Thevenez, călătorește
spre Montreal a duce acest ceas, conceput de tatăl ei,
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unui bun prieten al acestuia; din cauza unei furtuni
avionul în care se afla Jazabel aterizează într-un oraș
necunoscut și se cazează la hotel; dimineața află că
nu a stat acolo doar o zi ci un an; un bun prilej ca
Pascal Bruckner să mediteze asupra labirintului vieții
și asupra trecerii timpului). Recent a apărut în
versiune românească o nouă carte semnată Pascal
Bruckner: O scurtă eternitate. Filosofia longevității,
traducere din limba franceză de Doru Mareș,
București, Editura Trei, 2021, 224 p.
Cu această nouă carte, Pascal Bruckner continuă
meditația asupra timpului, de data aceasta în centrul
preocupărilor sale fiind mutațiile în modul de viață al
oamenilor odată cu prelungirea duratei vieții umane
și noua raportare la conceptul de bătrânețe, dar și
înțelegerea revoltei contemporane împotriva morții:
„Facem tot mai puțin diferența între fatalitățile
modificabile – frânarea degradării fizice, prelungirea
existenței – și fatalitățile inexorabile – sfârșitul și
decesul. Acesta din urmă nu mai este capătul normal
al unei vieți, ci eșecul terapeutic în a corecta orice
activitate ce duce la pieire. [...] Atribuindu-i
longevității titlul de standard absolut, civilizația face
inadmisibile senilitatea, pierderea puterilor,
dependența. Insuportabilă constatare: continuăm să
îmbătrânim și să murim”. Filosofi, medici și
naturaliști au văzut de-a lungul timpului bătrânețea ca
o degradare și pierdere multiplă și treptată pe care o
resimte corpul, pierderea simțurilor, a căldurii, a
forței. Cauzele, manifestările, remediile și prevenția
au fost totdeauna apanajul discursului medical.
Hipocrat, dezvoltând teoria umorilor, al căror
echilibru asigura starea de sănătate, a conceput
bătrânețea ca un fenomen natural și ireversibil. La un
om bătrân, predominantă în corp este bila neagră,
corpul devine rece și uscat și generează melancolia și
este tot mai puțin rezistent la diverse boli, el
recomandând ca remedii un regim alimentar moderat
și practicarea exercițiilor fizice. În Evul Mediu,
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elixirul de viață lungă a făcut obiectul numeroaselor
cercetări alchimice. Prevenția este pentru prima oară
recunoscută oficial în anul 1747, prin includerea
termenului în Dictionnaire universel de medicine. În
timp concepția asupra bătrâneții a cunoscut
schimbări; corpul bătrân era devalorizat în societățile
care aveau cultul tinereții și al frumuseții fizice, cum
erau Grecia antică, Renașterea sau cum este lumea
contemporană. În Evul Mediu, corpul vârstnicilor nu
era ceva dezgustător. Idealul estetic găsea aici un
dublu simbol: al înțelepciunii arătată prin albeața
părului și al păcatului marcat de șubrezenia
trupească.
Bătrânețea individuală este o parte a aventurii
umane care ridică problemele fundamentale ale
existenței. Confruntat cu finitudinea sa, omul bătrân
reinterpretează prezența sa în lume. În această istorie
el nu este izolat, marginalizat, el este în strânsă
legătură cu grupul cultural, social și familial de care
este legat. Orice societate atribuie, implicit sau
explicit, un rol bătrânilor și caută să dea răspunsuri
nevoilor acestora, societatea pregătindu-se să ofere
pe măsura așteptărilor unui grup a cărui speranța de
viață devine certitudine: „La vârsta la care înaintașii
noștri pătrundeau deja în lumea tenebrelor, trăim o
bucurie amestecată cu anxietatea simțindu-ne vii,
neatinși de principalele maladii. Este bucuria absurdă
de a fi încă în viață, de a ne locui propriul corp, fie el
și uzat. Nu mai este totul posibil, dar multe ne-au
rămas permise”, scrie Pascal Bruckner. În Despre
viața scurtă, Seneca amintea că majoritatea
oamenilor se plânge că venim pe lume pentru prea
puțin timp, că viața care ne-a fost dată aleargă prea
iute și ne părăsește tocmai când ne pregăteam mai
bine de trăit. Înțeleptul Seneca susține însă că nu
avem prea puțin timp la îndemână „ci pierdem foarte
mult timp. Viața este destul de lungă și ne-a fost dată
din belșug pentru înfăptuirea celor mai înalte lucruri,
cu condiția să știm să ne-o chibzuim. [...] Într-adevăr,
viața e scurtă nu pentru că așa o primim, ci pentru că
așa ne-o facem. Nu suntem niște nevoiași aflați la
cheremul ei, ci pur și simplu risipitori.” Industria
farmaceutică și avansul intervențiilor chirurgicale
oferă baza ca oamenii să-și prelungească viața, în așa
fel încât bătrânețea să fie împinsă cu 20 de ani mai
târziu, iar pensionarea să nu fie decât sfârșitul
activității profesionale nicidecum scoaterea din
circuitul social activ. Ce-o să ne facem cu acești 20 de
ani (de viață în plus?), se întreabă eseistul francez.

Probabil vom oscila între promisiune și program,
dinamism și entropie, vom învăța să găsim cele mai
potrivite răspunsuri unei lumi dinamice, pentru că
„bătrânețea trebuie întoarsă împotriva ei însăși cu
umor și eleganță. Limitele nu există decât pentru a fi
încălcate. În toate etapele derulării ei, viața se revoltă
împotriva ireversibilului. Și asta până la saltul în
prăpastie”.
Multă vreme bătrânețea a fost privită ca o etapă,
ultima, a vieții, nefiind subiectul preocupărilor
societăților sau a dezbaterilor etice. Cercetările
biomedicale au readus în discuție problema
bătrâneții, a stigmatelor dureroase ale ireversibilității
timpului și mersului lucrurilor. Nu există coerență
între felul în care sunt priviți vârstnicii și tratamentul
social care le este rezervat. Economic, societățile în
mare parte fac mult pentru persoanele în vârstă, dar
reprezentarea lor este profund negativă. Este dificil
să îmbătrânești când sunt privilegiate valorile atașate
tinereții: frumusețe, sănătate, modernitate, dinamism,
rapiditate, scriu Bernadette Puijalon și Jacqueline
Trincaz, în articolul „Bătrânețe”, din Dictionnaire du
corps. Îmbătrânirea înseamnă o metamorfoză, adică o
anume uzură a corpului care nu se mai pliază pe
dorințe și așteptări; corpul bătrânilor reacționează
altfel, capătă alte obișnuințe.
Cartea lui Pascal Bruckner este o privire lucidă
asupra longevității, asupra bătrâneții, asupra vieții în
care am fost precedați de alții, așa cum alții ne vor
urma, fiecare destin fiind o punte aruncată între două
abisuri. „În amurgul vieții, cât de fericită sau de
dureroasă s-a dovedit, să ne cântărim șansa care ne-a
fost dată. Am fost în același timp răniți și împliniți.
Multe dintre rugile noastre n-au fost auzite, altele, pe
care nici nu le-am formulat vreodată, au fost
împlinite însutit. Am trecut prin coșmaruri și am
primit comori. Existența s-a putut dovedi pe cât de
crudă, pe atât de îmbătătoare și de opulentă”. Sunt
cuvintele cu care se încheie cartea lui Pascal
Bruckner, care arată încă o dată un spirit lucid și liber,
aplecat asupra unei actualități care ne încearcă prin
felurite capcane și provocări, cum este și aceasta
despre adevăratul hotar al vieții noastre.
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LAWRENCE FERLINGHETTI
S-a născut la Yonkers, New York, în 1919. Și-a încheiat studiile universitare cu un doctorat la
Sorbona (The University of North Carolina and Columbia; Doctorat de l’Université de
Sorbonne). S-a angajat în Marina americană, fiind locotenent comandant în Rezerva Navală,
în perioada celui de-al II-lea război mondial. A lucrat pentru publicația Time în anii ’40. În
1953 înființează în San Francisco editura City Lights Books, fiind proprietarul și editorul acesteia. Este considerat o figură ilustră a Renașterii din San Francisco, și reprezentant de marcă
al mișcării Beat Generation, una dintre cele mai inovatoare mişcări literare şi culturale din secolul al XX-lea. În „Notă
privind poezia din San Francisco” (1955), Ferlinghetti a scris: „genul de poezie care face cel mai mare zgomot aici este
(...) poezia străzii. Fiindcă ajunge să scoată poetul din sanctuarul lui estetic interior în care s-a contemplat prea multă
vreme”. Poemele lui Ferlinghetti, concepute de multe ori ca „mesaje orale” urmăresc, înainte de toate, impactul oral, avînd
caracteristicile cîntecelor populare. Pentru Ferlinghetti, poetul este „expus constant absurdității”. În poemele sale,
Lawrence persiflează lumea și se persiflează, caută momentele de tandrețe, uneori sucombă sentimentalismului, alteori
descoperă momentele care îi dau fiori. A murit anul acesta, la vîrsta de 101 ani, în San Francisco.
Rosturile poeziei
Așadar ce rost are poezia în zilele noastre
Ce rost are La ce servește
în zilele și nopțile Epocii Autogeddon-ului
cînd poezia s-a făcut cale
deschisă oștilor nopții
asemenea paradisului de palmieri la nord de Nicaragua
unde promisiunile făcute în piețe
vor fi trădate într-un îndepărtat ținut
ori pe cîmpiile verzi
ale Stației de Arme Navale Concord
unde trenurile burdușite cu arme aleargă peste
nesupusul verde
și poezia-i valoroasă prin absența ei
și a păsărilor din al verii decor
a dragostei din patul miezului de noapte
ori a luminii din Miezul Zilei
în Casa nu tocmai atît de Albă
fiindcă pînă și poezia slabă are însemnătate
pentru tot ce nu spune
pentru tot ce omite
Da și soarele revărsîndu-se
în ochiurile dimineții
și nopțile albe și gurile dorinței
buzele Lulu șoptind mereu și mereu
și lucrurile toate născute cu aripi cîntînd
și strigătele îndepărtate pe o plajă la căderea nopții
și lumina ce niciodată nu a atins uscatul ori marea
și peșterile măsurate de om
unde cîndva rîurile sacre alergau
aproape de orașele de lîngă mare
prin care ne mișcăm cutreierîndu-le absenți
mereu uimiți
de spectacolul nebun al existenței
și toate aceste animale vorbitoare pe roți

eroi și eroine cu o mie de ochi
cu inimi plecate și suprasuflete ascunse
fără alte mituri chemîndu-le pe ale lor
mereu uimiți cum sunt eu
lîngă acești bipezi neobrăzați în haine
acești tragedieni cu umor
palizi idoli pe străzile nopții
dansatori în transă în țărîna Ultimului Vals
în această vreme a Autogeddon-ului fără ieșire
unde vocea poetului sună tot mai distant
vocea Persoanei a Patra Singular
vocea din vocea broaștei-țestoase
chipul de după chipul rasei
o carte a luminii în noapte
vocea vieții auzite de Whitman
râsul suav spontan
(ah numai de s-ar elibera în liniște
de procesorul de texte al minții!)
Și sunt reporter la un ziar
de pe o altă planetă
vin cu o poveste realistă
despre Ce Cînd Unde Cum și De ce
ale acestei vieți uluitoare de aici
și bufoni ciudați supunînd-o
bufoni curioși controlînd-o
cu mîinile pe pervazurile
demonicelor mori ale groazei
aruncîndu-și umbrele adînci
în marea umbră a pămîntului
în istovirea din urmă a timpului nevăzut
în hașișul suprem al visului nostru

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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COPIII DE PE VOLGA
Marius CHELARU
Nu cu mult timp în urmă scriam despre Zuleiha
deschide ochii, primul roman al aceleiași autoare,
Guzel Iahina (născută în 1977, la Kazan, actualmente
locuind la Moscova). L-a scris pornind de la relatările
bunicii ei, învăţătoare de etnie tătară (Copii de pe Volga
e dedicată bunicului, „profesor de germană la țară”,
Iahina având și aceeași specializare), care, deportată, a
trăit şaisprezece ani într-o colonie de muncă din
Siberia. Pe scurt, Zuleiha, tânără ţărancă dintr-un sat de
tătari din Tatarstan, al cărei soț, Mortaza, mai bătrîn cu
30 de ani (cu care abia de rămăsese însărcinată), e
împuşcat de un bolșevic venit pentru „rechiziţii”, este
deportată în Siberia, în „programul” de
„deculacizare1”, culacii2 fiind declaraţi „duşmani de
clasă”.
Și în această carte, apărută în 2018, sunt personaje
ale căror vieți au fost bulversate, destrămate de politica
URSS de bolșevizare forțată, crime, genocid, și, în
final, deportări masive, „mutări” de populaţii care au
consecințe/ efecte şi azi. Și în cazul germanilor de pe
Volga, cum a fost și cu alte popoare din fosta URSS, sa folosit un pretext, anume că germanii colaborau cu
naziștii (cum s-a spus și despre tătari), că erau un
potențial rezervor pentru așa-numita „coloană a
cincea” a spionajului german3, fapt amintit și de Iahina.
„Rețetele” celor două cărți au și similitudini, și
diferențe, unele plecând și de la faptul că Zuleiha e
femeie și Bach bărbat, apoi mediul în care trăiau,
educația ș.a. În ambele este vorba despre deportări, dar
în Copiii de pe Volga acțiunea începe cu mult înainte,
„povestea” e mai mult despre cum se schimbau
lucrurile în URSS până la deportări, chiar și în acel loc
de pe Volga care părea rupt de lume. Ambele personaje
principale din cele două romane sunt, fiecare în felul
lui, mai curând insignifiante, și așa se și consideră,
viața fiindu-le bulversată de un vălmășag de
întâmplări. Pentru Zuleiha, dintr-un sat „tradițional”
din Tatarstan, needucată, la mâna soțului și a soacrei,
viața e dată peste cap de asasinarea soțului și deportare.
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La Jakob Ivanovici Bach (dintr-un sat german din
Povolgia, educat, dar socotit „profesor mediocru”, cu
„glas liniștit, o constituție plăpândă și o înfățișare atât
de puțin remarcabilă, că pur și simplu nu găseai nimic
de spus despre ea”, cum nu găseai „nici despre viața lui
în general”; el însuși, având și datoria de a trage
clopotul de trei ori, adică la șase, la amiază și la nouă
seara, considera că acest dangăt era „singura sa
contribuție cu rost la simfonia vieții ce răsuna în jurul
său”) vorbim de un șir de întâmplări care încep mult
înainte, în jurul anului 1918, ajungând apoi, în 1938, în
alt context, și la deportare, dar despre care nu mai citim
aici. Zuleiha e un personaj nu neapărat mai „liniar”, iar
schimbarea ei se petrece în contextul smulgerii, odată
cu deportarea, din matca în care era obișnuită (familie,
sat, o anume mentalitate ș.a.), și trebuie să înțeleagă ce
trebuie să facă și cum să acționeze pentru a face față
atât ea, cât și copilul ei. Bach este „creionat” din
perspectivă diferită, mai nuanțat, poate mai complex,
cu caracter diferit, care găsește puterea să lupte deși nu
îi stătea în fire. Dar motivația nu e neapărat legată de
persoana sa. În „povestea” și în viața lui realul se
împletește cu magicul, copilul/ apoi copiii pe care-i
crește nefiind nici unul al lui, dar influențându-i viața.
În Copiii de pe Volga apar și personajele din
„istoria mare” (Stalin, Hitler ș.a.), pe care Iahina le
portretizează într-un „balans” între un soi de
„umanizare” (care nu știu cât poate convinge) dar și
caricaturizare, pentru a-i „așeza” în „rolurile” din
nebunia care a distrus atâtea vieți. De pildă Stalin dă
mâncare la crapi, vorbește/ fumează cu un om umil,
gândește în situații destul de anapoda adesea, și la
rime/ potriviri – de pildă când aude că au fost afectați
55005 de germani remarcă cei trei de 5 ș.a. Îl urăște
visceral pe Hitler, fapt care se reflectă și în veritabile
„transpuneri” ale sale; de pildăi când juca biliard își
confundă oponentul cu führerul german și îl atacă.
Autoarea îl „duce” pe Stalin între germanii de pe
Volga, pe care, și pentru că îl detesta pe Hitler, nu îi are
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la inimă de la început (caricaturizându-i, chiar, în
gând). Asta se va răsfrânge apoi în deciziile lui politice
care au dus și la deportarea și asasinarea a mii de
oameni din Povolgia.
„Povestea” (și Guzel Iahina e o „povestitoare” cu
har) pornește, pe scurt, astfel: profesorul Bach trăia pe
malul Volgăi (care, pentru cei din jurul său „împărțea
lumea în două” și „cum era pământul pe malul celălalt
nimeni nu știa”; el nu-i contrazicea, pentru că
dezacordul îi pricinuia durere sufletească), într-un loc
aparte, satul german Gnadental (în germană: „Vale
îmbelșugată”). Pentru „ceilalți” era „centrul
universului”. Bach avea opiniile lui, care țineau de un
mod personal de a „vedea” magicul din jur (fapt care se
vede până spre sfârșitul cărții), de a dori să străbată mai
departe ș.a.. Deși avea ciudățeniile lui (îi plăceau
furtunile, îi plăcea să facă „vizite” până departe, de o
vreme începuse să se bâlbâie, și...) viața lui intră într-o
etapă amețitoare invitat fiind de un kârgâz ciudat (sunt
amintite de autoare relațiile tensionate din trecut între
germani și kârgâzi, dar transpare și originea sa tătară),
Udo Grimm, să îi mediteze fata, Klara, „ignorantă și
sălbatică”, uimitor de incultă, după opinia profesorului,
dar, orfană de mamă de mică, crescuse „timidă și
înduioșător de gingașă”. Încep tot felul de ciudățenii în
mintea și în viața lui dar, mai ales, între el și Klara, care
de la prima lecție a stat ascunsă după un paravan,
pentru că tatăl ei se temea să nu devină „un vas pentru
păcat” (unul dintre, de altfel, detaliile care amintesc de
originea autoarei, cutume/ concepții/ credința tătarilor/
kârgâzilor), se naște o legătură, încep să comunice prin
„povești”. Apoi „vocea liniștită a Klarei a ajuns să-i
umple viața lui Bach așa cum aerul umple un vas gol”,
încep să „corespondeze” prin intermediul volumelor de
poezii pe care le plimbau pe după paravan. El începe să
îi spună povestioare/ replici picante... și Klara, care
urma să fie dusă pentru măritiș în Germania, fuge din
tren ajungând la casa lui Bach. Nimic nu pare a fi pe un
drum „lin” în viața lui. El e temător ca ea să nu îl placă,
ea îi spune simplu că de acum îi e soție, pastorul refuză
să îi cunune, neștiind cine e tânăra, nici dacă are vârsta,
nici... Așa se face că ajung o „pereche scandaloasă” pe
care o ocoleau toți din sat, până ce, respinși de
comunitate, Klara pleacă cu Bach la ferma părăsită a
lui Grimm.
Acolo timpul pare să-și piardă sensul de altădată,
zilele curgând doar pentru ei (lumea „din afară” trecea
însă prin prefaceri, satul e distrus ș.a.), până ce
gospodăria lor e „vizitată” de trei tâlhari care o
violează pe Klara. Asta le schimbă din nou relația și
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viața, Bach muțește pur și simplu. La naștere ea moare,
el rămâne cu o fetiță, Anna. Altă mare schimbare
pentru el. Pentru ea se întoarce în sat (schimbat
profund, urmare a ce se întâmpla în URSS), fură
mâncare, și, pe măsură ce crește, fata devine pas cu pas
„sensul lui de a fi”. Din nou timpul pare altfel. Totul
începe să curgă apoi între real și magic, când poveștile
lui Bach, cerute de liderul local al germanilor (poate
adus la putere în cadrul a ce s-a numit „korenizaţia”4,
apoi fiind, ca mulți alții de care s-au folosit bolșevicii
la început, prigonit), Hoffman (pe care Iahina îl vede,
aici, ca fiind acel corespondent al unui ziar în care s-au
publicat Basme ale germanilor sovietici, carte semnată
cu pseudonimul Hobach....), par a... „genera” (de parcă
ar fi fost un soi de mini-„creator”/demiurg), a prevesti
întocmai realitatea. Iar când Bach vede asta se străduie
ca în „basme” să fie vorba numai despre lucruri
frumoase, fără consecințe...
Se temea că Anna va crește ori va pleca/ o va pierde
cumva. Parcă pentru a fi și mai multe gânduri negre
pentru el, apare un copil vagabond, Vasea, pe care Bach
îl acceptă, de dragul fetei. Între Vasea și fată se
stabilește o legătură puternică și, după ani și multe
întâmplări, se vor și căsători... iar Bach...
În fine, fiecare în felul lui, și Zuleiha și Bach își
găsesc un loc al lor în noua viață, în lumea sovietică de
dinainte și de după război, dar discuția e mai nuanțatăă
dacă vorbim despre felul în care putem „judeca” cum/
de ce „Zuleiha deschide ochii”, și felul în care Bach,
aflat, ca de altfel toată „povestea”, într-un joc
complicat între magic/ basm și real, care decide să se
sinucidă neînțelegând sensul celor pe care le trăia/
vedea în jur, este salvat de la moarte și acceptă asta.
De ce „copiii de pe Volga”? Poate pentru Anna și
Vaska, poate pentru că atunci când țarina Ecaterina i-a
chemat pe germani în Rusia i-a numit copiii ei, poate
pentru felul cum, într-o scenă când Stalin e față în față
cu statuia Ecaterinei care, pentru a-i face lui plăcere, e
doborâtă de localnici, îi vede pe germani ca niște pitici,
poate cu gândul la cei peste un milion jumătate de copii
lăsați fără părinți pe acele meleaguri, poate...
Și, din nou, dar cu alte caracteristici, avem aceeași
imagine ca în Zuleiha..., a destinelor unor oameni de la
țară, dintr-un loc „uitat de lume”, prinse în vălmășagul
dincolo de puterile lor de anticipare/ înțelegere, al
„istoriei mari”, care dă totul peste cap iremediabil
distrugând un fel de a fi/ de a gândi, schimbând totul în
așa fel încât copiii lor sunt produsul unei alt fel de
lume. Se schimbau nu doar personajele, ci și popoarele,
lumea din care fac parte: cea musulmană (oamenii văd
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steagul pus pe moschee, în Zuleiha), dar şi a
bolşevicilor, care trec şi ei prin tot felul de „etape”.
Dacă vorbim de fenomenul deportării, cu tot ce
înseamnă el, autoarea a spus că nu s-a gîndit în special
la asta ci, mai ales, ca pornind de la povestea bunicii
sale „să creez un mit, mitul femeii care, dintr-o dată,
primeşte o a doua viaţă şi-şi trăieşte această a doua
viaţă complet diferită de prima”. Într-un fel, și
personajul Bach (care crește copiii altora, care....) pare
construit (și) ca să trăiască alt tip de viață.
Spuneam scriind despre Zuleiha că (şi din spusele
autoarei, din interviurile citate atunci) se desprinde şi
ideea că pentru femeile asiatice/ musulmane, cum era
personajul cărții, ieşirea din această lume/ acest mod de
a gîndi/ a trăi, dincolo de relele cu care au avut de a
face, a însemnat şi dreptul de a fi oameni, nu sclave.5
Bach, pe de altă parte, „deschide” altfel ochii,
ieșind din lumea mirifică a „văii îmbelșugate” în care
trăia pentru a se confrunta, pe mai multe planuri (și
personal, și al întâmplărilor generate de „lumea
exterioară”, sovietizare, război, distrugerea mediului în
care trăia, cu tot ce însemna acesta, și, în final,
deportare), cu un alt fel de realitate care îl transformă
cu totul. Nu mai e vorba despre „emancipare”, ci de
lupta pentru a da un sens vieții. Dar, nu uităm, originile,
felul de a fi, mediile – cultural, religie, fel de a fi – în
care s-au născut și format inițial personajele sunt
diferite.
De altfel, putem citi romanul ca fiind așezat pe mai
multe planuri ale înțelesului/ narațiunii: de la povestea
celor „mici”, oamenilor obișnuiți care își duc viața la
capătul unor lumi ale lor, la modelele culturale/
mentalitare ale acestora, distruse de vălmășagul
sovietizării/ războiului/ „politicii/ istoriei mari”.
„Fundalul” e construit între liniștea aparentă a vieții,
într-o matcă care pare din illo tempore, și schimbările
brutale aduse de „istorie”, între dragoste și spaimă,
puterea de a înțelege viața și moartea, dragostea și ura,
felul de a fi de acum și de „ieri ș.a.
Și la noi în țară, și în Moldova de peste Prut, în
Crimeea sau alte locuri din fosta URSS am cunoscut
deportați (unii chiar din zone despre care scrie Iahina)
sau copii ai lor, am vorbit despre coloniile de muncă,
lagăre ș.a. Dar, pe scurt, dincolo de toata nebunia
generată de acestea, spuneam când am scris despre
Zuleiha că, deşi perspectivele sunt în unele privinţe
altfel, mă gîndeam la Riza Fazîl (fostul președinte al
Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea, mort repede
după re-„anexare”, supraviețuitor al surghiunului, care
a scris o carte de peste 1000 de pagini despre popoarele

întregi deportate sau distruse de regimul lui Stalin,
Beria ș.a.)6, la ce îmi spunea despre cum s-au
„transformat” copiii crescuți după sovietizare, deveniți
intelectualii de „azi”, vorbindu-mi nu numai despre
crimeeni. Pur şi simplu, spunea, erau rupţi de
„altădată”, „adaptaţi”, scriau, ca şi unii autori din
Kazan sau din alte state în care vieţuiesc tătari, în rusă,
în primul rînd, și au alt fel de a fi și a gândi.
Concluzionând, Guzel Iahina a oferit cititorilor un
nou roman care te atrage, te intrigă, te face să îţi pui
multe întrebări.
Guzel Iahina, Copiii de pe Volga, traducere din rusă de
Luana Schidu, Editura Humanitas Fiction, București, 2020,
444 p.

Note:
1. La 29 decembrie 1929 Stalin anunţa ca necesitate
„lichidarea clasei culacilor”, împărţiţi în trei „categorii”.
2. În noiembrie 1917 Lenin scria: „dacă kulacii rămîn
la locul lor/ neatinşi, și nu stîrpim libera iniţiativă, ţarul şi
capitalismul se vor întoarce, inevitabil.”
3. Decretul („ukaz”) nr. 21-160, din 28.08.1941, emis
de Prezidiul Sovietului Suprem, decidea deportarea tuturor
germanilor de pe Volga în Kazahstan, Uzbekistan, Siberia.
Altele au fost ținute secrete. Acesta a fost publicat pe 30
august 1941; două ziare din RSSAG (Republica Socialistă
Sovietică Autonomă Germană) Volga, Nachrichten și
Bolshevik, l-au publicat tot. Este publicat (doc. 3, p. 37-38)
și în ed. N.F. Bugai, Iosif Stalin – Lavrentiiu Berii, “Ikh
nado deportirovat”, Dokumenty, fakty, kommentarii,
Druzhba Narodov, Moscova, 1992.
4. Termen folosit de soviete până la mijlocul anilor ’30,
derivat din коренное население” (korennoye naseleniye,
„rădăcina populației/ populație nativă”; korenizarea/
korenizaţia – nativizarea/ indigenizarea; în ideea creării de
„cadre” pentru partid din populațiile URSS, și prin
promovarea nativilor, și din minorități, indigeni în general,
în funcții administrative/ birocratice de nivel mai puțin
important, care puteau fi punte de legătură cu masele. Pe la
mijlocul anilor ’30, aceștia au fost majoritatea acuzați de
naționalism, burghez sau de alte facturi, unii închiși, alții
uciși.
5. „Putem să vorbim despre o emancipare a femeii care
s-a petrecut în Uniunea Sovietică, şi ăsta a fost, într-adevăr,
un proces puternic şi extrem de rapid”, „femeile sovietice
au primit dreptul la vot, şi toate celelalte drepturi egale cu
ale bărbaţilor, în anul 1917.” „URSS au fost a treia ţară care
a acordat aceste drepturi femeilor şi, de aici, a luat naştere
emanciparea lor şi, mai ales, a femeilor din republicile
asiatice.” Zuleiha „dintr-o stare subalternă, de sclav”, se
transformă într-o femeie puternică şi independentă” şi asta
„corespunde, cumva, adevărului istoric.”
6. Am publicat una din convorbirile cu el în Convorbiri
literare.
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ACTUALITATEA FRANCEZÃ

CÂND MOR „INVIZIBILII”...
Simona MODREANU
Faptul divers, am mai spus-o, este unul dintre cele
trei principale rezervoare de inspirație a scriitorilor
francezi contemporani. E drept însă că Irène Frain,
laureata premiului Interallié pe 2020, își extrage seva
din propria pățanie, indirectă, nesemnificativă la
nivel de masă, după cum o indică tragica deriziune
din titlul romanului Un crime sans importance (O
crimă lipsită de importanță), apărut la Seuil. Un fapt
divers opac, o crimă neelucidată, poate lucrarea unui
serial killer, un eveniment în urma căruia sora
scriitoarei și-a pierdut viața. „Bucuria e un sentiment
care mă părăsise de doi ani”, afirma ea în momentul
decernării premiului.
Fostă profesoară de latină la Sorbona, scriitoare și
jurnalistă, membră fondatoare a Women’s Forum for
the Economy and Society, Irène Frain este o prezență
publicistică și mediatică bine cunoscută, obișnuită cu
succesele de librărie. Dintre romanele ei, amintim Le
Nabab (Lattès, 1982), Secret de famille (Lattès,
1989), Devi (Fayard, 1993), L’Homme fatal (Fayard,
1995), Les Naufragés de l’île Tromelin (Michel
Lafon, 2009). Scrierile cu caracter autobiografic nu îi
sunt nici ele străine, autoarea publicând două
asemenea volume: Sorti de rien (2013) și La Fille à
histoires (2017).
O crimă lipsită de importanță încearcă să umple
măcar o parte din nenumăratele goluri lăsate de
investigația polițienească, dar și să spargă o tăcere
grea, pogorâtă asupra întregii familii, e o istorisire ce
amestecă planul personal cu o lectură a societății, și
accentele sfâșietoare cu cele ironic grotești.
Factual, o femeie în vârstă de 79 ani, Denise, sora
scriitoarei, moare la spital de pe urma rănilor, la
câteva zile după ce fusese literalmente zdrobită cu un
ciocan în casa ei dintr-un cartier rezidențial de
suburbie. Singura certitudine, vreme îndelungată,
pare să fi fost… vremea. În sâmbăta respectivă, era
frumos afară. Oamenii comentau la colț de stradă și
de prăvălii despre vara indiană, își scoseseră din nou
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la aer pantalonii scurți și puneau la cale grătare cu
prietenii. Agresorul ar fi pătruns în casa din fundul
impasului în miezul zilei, dar nu se știe la ce oră,
fiindcă la mai bine de un an de la crimă, raportul
polițistului însărcinat cu ancheta încă nu fusese
predat… Așa încât, Irène Frain s-a pornit să
reconstituie evenimentele și să deslușească fața
nevăzută a unui oraș de la periferie și masca hidoasă
a unei societăți a aparențelor, asfixiată de
consumerism și plezirism. S-a pornit „să gândească
crima”, cum spune ea, și să scrie, la paisprezece luni
după tragedie, când zidul tăcerii îi devenise
insuportabil.
Romanul relatează încercările zadarnice ale
autoarei de a urni din loc mastodontul justiției. În
căutarea adevărului, Irène Frain procedează potrivit
celebrului îndemn stendhalian, plimbând o oglindă
de-a lungul propriului drumul, căutând a descifra în
imaginea reflectată cine era cu adevărat acea doamnă
„în vârstă, discretă, retrasă în casa ei de la margine”,
acea făptură „invizibilă”, ce anume reprezentase
pentru ea și ce putuse conduce la ruptura de această
sora mai mare, adorată cândva. În fața tribunalului ei
interior, scriitoarea îmbracă cu trup și suflet acea
imagine de victimă anonimă, transformând-o în
personaj principal, în eroină a acestei cărțimonument funerar. Întruparea și dezvăluirile treptate
țes o structură fluidă, convingătoare, cam rece și
țeapănă la început când, probabil, șocul, sentimentul
de vinovăție și de neputință erau copleșitoare, dar tot
mai sensibilă și nuanțată pe măsură ce imaginația
lucrează pe amintiri reale și croiește o viață
adevărată, cu dorințele, tristețile și misterele ei.
Interesantă e și metamorfoza pronominală,
trecerea de la „ea” la „eu”, anularea distanței
temporale și identitare dintre cele două surori,
alunecarea în pielea dispărutei, pentru a înțelege mai
bine, pe măsură ce urcă înapoi pe firul vieții în
tentativa de a scoate din umbră fațete ignorate până
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atunci, semnele neglijate, zdrențele de viață lipite,
cârpite, detaliile a căror interpretare ar putea explica
enigma unei vieți. Dar crima rămâne cu obstinație
nedeslușită și nimic nu poate să-i atenueze violența.
După cum, neînțelese rămân și rațiunile care au
sfărmat, la maturitate, legăturile afective și
intelectuale atât de puternice în copilărie ale celor
două surori. Cert e că, prin magia cuvântului, Denise
se transformă dintr-o victimă „lipsită de importanță”
într-un vibrant și strălucitor personaj romanesc, de o
forță dramatică surprinzătoare. Și, mai ales, se
luminează puțin câte puțin relația naratoarei cu o
ființă de excepție, determinantă în configurarea
vocației ulterioare, căci sora cea mare e cea care i-a
deschis gustul pentru literatură.
Însă dureroasa și meandrica poveste intimă nu
ascunde mânia Irènei Frain, care nu-și menajează
vorbele la adresa unei lumi în care, dacă nu faci
spectacol, măcar prin moarte, nu exiști, o lume
mercantilă, utilitară, rece, o aliniere de reclame și
promisiuni, la o primă vedere menite să
înfrumusețeze existența umană, de fapt capcane
josnice ale unui univers dezumanizat. Iar carențele,
ca să nu spunem chiar indiferența, sistemului judiciar
dovedesc că și acesta este afectat de perspectiva
ambiantă. „În mod obișnuit, «asasinatele de
pensionari», potrivit expresiei consacrate, nu
pasionează nici mulțimile, nici mass-media, dacă
sexul sau banii nu vin să condimenteze cazul”, afirmă
naratoarea cu năduf. „Or, uciderea surorii mele nu era
glamour. Nimic incitant pentru imaginație. Doar
realitate brută. Deloc frumoasă de privit, după cum a
spus unui dintre polițiști în duminica în care a fost
găsită”.
Carte-anchetă și carte-rechizitoriu, carte-memorie
și carte-penitență, amară prospectare a lumii
„invizibililor” pe care societatea îi scutură fără milă
din copacul vieții.
Mânia. Ne frecventăm mai puțin decât
imaginația, ea și cu mine. O vreme îndelungată, am
fost destul de apropiate, dar am înțeles că trebuie să
mă feresc de ea și, cu timpul, am învățat să-i închid
gura. Acum știu să o ferec, cu căluș și legături
strânse, într-o încăpere numai de mine știută. Când îi
dau voie să iasă, înseamnă că s-a căit. Nu s-a stins,
doar s-a schimbat. Din mânie neagră s-a
preschimbat în mânie albă. Uneori chiar în sfântă
mânie.

CALENDAR IUNIE
Bordeianu Cătălin – 01.06.1954
Filip Adrian – 02.06.1967
Pracsiu Teodor – 02.06.1946
Spânu Petruța – 03.06.1943
Andriescu Radu – 09.06.1962
Albu Mihaela – 10.06.1947
Vicol Gheorghe – 12.06.1949
Florescu Radu – 14.06.1961
Mîchnea Ion Vetrișanu – 16.06.1935
Marian Costandache – 16.06.1954
Mihuleac Cătălin – 17.06.1960
Davidson Madeleine – 18.06.1944
Amălinei Neculai – 19.06.1951
Dobos Vasile (Vasilian Doboș) – 19.06.1953
Furtună Angela – 19.06.1957
Vișan Marioara –19.06.1956
Teodosiu Lucian – 21.06.1942
Marcovici Bianca – 22.06.1952
Potîrniche Luminita – 22.06.1962
Platon Mircea – 23.06.1974
Stancu Maria – 23.06.1951
Ivanov Leonte – 24.06.1961
Chiran Gabriela – 25.06.1954
Iacob Livia – 26.06.1977
ACTUALITATEA FRANCEZÃ
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ANTICHITÃÞI ACTUALE

CANTEMIRIANA 2021
Ioana COSTA
Biblioteca dedicată lui Dimitrie Cantemir s-a
îmbogăţit anul acesta cu un nou volum:
Cantemiriana. Noi contribuţii. Autorii lui – cei doi
neobosiţi cercetători din Chişinău, Andrei Eşanu şi
Valentina Eşanu – sînt deopotrivă implicaţi în
publicaţiile apărute dincoace de Prut, semnînd, de
pildă, amplul studiu introductiv al volumului de
scrieri istorice din integrala lucrărilor compuse de
Cantemir în limba latină (şase tomuri, 2015-2020,
Academia Română – Fundaţia Naţională pentru
Ştiinţă şi Artă). Recentul volum vine în prelungirea
directă a celor două apărute în 2010: Neamul
Cantemireştilor. Bibliografie (https://andreiesanu.
files.wordpress.com/2011/11/esanu_cantemir.pdf) şi
Moştenirea culturală a Cantemireştilor. Studii.
Aceste Noi contribuţii reprezintă o punere laolaltă a
unor studii cu existenţă independentă, dar care
alcătuiesc un tot unitar, dispus în cinci secţiuni: trei
capitole dedicate activităţii militaro-politice a lui
Dimitrie Cantemir, atît în timpul celor nouă luni de
domnie, cît şi din perioada în care s-a aflat în Rusia,
la sfîrşitul vieţii (1711-1723), cinci capitole de
interpretări (inclusiv heraldice), patru capitole
privind receptarea operei contemiriene în cultura
europeană (cu o interesantă cercetare asupra
vestigiilor bibliotecii lui Cantemir în Rusia), două
contribuţii majore grupate sub titlul „Aspecte
necunoscute din viaţa fiicelor lui Dimitrie Cantemir)
şi trei recenzii la lucrări apărute în 2006, 2013 şi 2015
(în Republica Moldova şi în România).
Volumul conţine material ilustrativ provenit din
arhivele, bibliotecile şi muzeele din Rusia. Lucrarea
în sine se dovedeşte, de altfel, extrem de preţioasă şi
din această perspectivă, a pătrunderii într-un spaţiu
greu accesibil cercetătorilor din România (am putea
vorbi, de fapt, de un adynaton...), pe care o datorăm
aproape în totalitate devotamentului şi stăruinţei
celor doi autori.
Fiecare secţiune a volumului de faţă se
transformă într-un material fertil, care poate fi

punctul de pornire pentru studii ulterioare. M-aş opri,
în această scurtă prezentare, asupra celor două
capitole dedicate Mariei Cantemir şi celeilalte fiice a
cărturarului, Smaragda-Ecaterina Cantemir-Goliţâna.
Pentru cea dintîi, ni se oferă textul testamentului şi al
scrisorii testamentare adresate fratelui ei, Serghei
Cantemir: textul rusesc, traducerea românească,
fotocopie. Pentru cea de-a doua, dincolo de portretul
bine schiţat (incluzînd actele caritabile ale prinţesei şi
ale soţului ei, care i-a dus mai departe generozitatea
şi după ce a rămas văduv), ni se oferă şi reproduceri
ale pînzelor semnate de Louis Michel Van Loo (Paris,
1759) şi Jean-Marc Nattier (Paris, 1757): aceasta din
urmă li s-a dezvăluit surprinzător cercetătorilor întruna din sălile Muzeului de Arte Plastice
„A.S.Puşkin” din Moscova.
Devine tot mai întemeiată speranţa că
tricentenarul morţii lui Dimitrie Cantemir (2023) va
aduce o omagiere deplină, cu rafturi pline de lucrări
recente şi relevante.
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Cantemiriana. Noi
contribuţii, Chişinău: Lexon-Prim, 2021.
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DMITRI ŞOSTAKOVICI:
PORTRET MIŞCAT –
MARTOR AL UNUI SECOL TRAGIC (XXI)
SUCCESE – CEDĂRI – LIBERTĂŢI TÂRZII

Alex VASILIU
1966, anul împlinirii celor șase decenii de
viață, a însemnat pentru Dmitri Șostakovici
obligații social-politice, adunarea unei serii lungi
de concerte și spectacole cu muzica sa organizate
în fosta Uniune Sovietică, în Europa, în America
de Nord, continuarea activității de creație în ritm
trepidant.
În ianuarie a compus Cvartetul de coarde nr. 11
opus 122 în fa minor ca un tribut memoriei lui
Vasili Șirinski, timp de peste patru decenii titular al
pupitrului viorii a II-a în formația camerală
Beethoven, muzician dispărut în anul precedent.
Partitura reflectă deopotrivă climatul interior
înnegurat, trist, dominat de presentimentul morții,
ce îl cuprinsese de câțiva ani pe Șostakovici,
urmând să-l stăpânească timp de aproape un
deceniu, până la sfârșitul vieții. Acum a început
seria ultimelor cinci cvartete de coarde
reprezentând, la fel cum avea să se întâmple în
cazul celor două simfonii închizătoare de coloană,
adâncurile neliniștite, sumbre, lipsite de speranță,
unde omul și muzicianul se cufunda tot mai mult.
Sebastian Vârtosu, analistul român al cvartetelor
de coarde scrise de compozitorul rus/sovietic,
atestă ideea enunțată aici :
Luptătorul anticomunist Șostakovici a obosit,
lupta sa, aparent inutilă, va da roade doar prin
muzica sa de acum înainte.1
În doar 16’ sunt concentrate melodia solitară,
tânguitor-ascetică sau multiplicată la cele patru
„voci” ale instrumentelor cu corzi, ajunsă în mod
repetat pe treptele expresionismului, unde își
găsește imaginea dramatică. Evident în atâtea
lucrări, sarcasmul nu lipsește nici acum, în
anticamera sfârșitului dezolant – sarcasm
muzicalizat prin formule melodice puternic
ritmizate, accentuate, în registrul acut, suprapuse
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celor din partea gravă a spectrului sonor, și prin
notele lungi ale violoncelului. În Cvartetul nr. 11
apare din nou contrastul: cursul melodic sprințar al
primei viori este evidențiat de comentariul
contradictoriu, aproape dușmănos al viorii
secunde, al violei și al violoncelului. Tot
constrastant cu secvențele anterioare este episodul
în care grupul de instrumente își expune lamentoul îndurerat în armonie consonantă, în mișcare
ritmică largă (partea a IV-a, Elegie: Adagio),
întregul flux melodic îndreptându-se lent, nu fără
accente ironice, apoi oprindu-se lin, ca o stingere
progresivă, la malul eșecului.
Structura interioară ambivalentă a omului
Șostakovici poate fi studiată în continuare la
nivelul anului 1966: deprecierea sănătății menținerea vitezei mari de lucru în calitate de
membru al conducerii Uniunii Compozitorilor,
profesor la Conservator, compozitor, pianist;
mulțimea onorurilor muzicale în patrie și în toată
lumea - diminuarea speranțelor de orice fel având
ca efect pătrunderea tot mai adâncă a muzicii sale
în zona tragicului. Succesul internațional,
interpretarea lucrărilor sale de către cei mai
importanți instrumentiști, soliști de operă și dirijori
ai vremii l-au mulțumit, desigur. În ianuarie,
Leonard Bernstein a dirijat la Lincoln Center din
New York Simfonia a IX-a, a urmat după puțin
timp premiera operei Nasul la Roma, publicul din
Köln a ascultat opera Hovanscina de Musorgski în
orchestrația sa. Era din nou evidentă în lumea largă
relația profundă de natură muzicală între maestru
și discipol (chiar dacă nu au avut cum să se
cunoască!).
Nevoit să se retragă într-un spital din Crimeea,
în aprilie 1966 Șostakovici a terminat, tot în timp
record, Al Doilea Concert pentru violoncel și
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orchestră opus 126 în sol major. Climatul tristrecules este evident din prima linie melodi-că a
instrumentului solist, ce își începe solitar
confesiunea (partea I – Largo). Contrabașii din
orchestră doar îl îngână, sporind caracterul
înnegurat al „ariei”. Se instaurează o atmosferă
selenară, sau, dacă ar fi să stabilesc o apropiere cu
actualitatea noastră cinematografică, ne putem
gândi la notele interminabile ale violoncelelor și
contrabașilor (acustici ori mimați electronic), ce
sporesc impresia de pericol în filmele americane
de acțiune din categoria B. Aș deschide aici o
paranteză despre influența stilului șostakovskian
asupra unor compozitori talentați, înscriși pe
generice de producții cinematografice, sau despre
pastișele nereușite ale unor autori de coloane
sonore simpliste, lipsite de fantezie.
Revenind acum la Concertul secund pentru
violoncel și orchestră - transgresa-rea încadrării de
gen, substanțele ideatică și sonor-expresivă se
înscriu aproape total în limitele mai largi ale
simfoniei cu instrument solist. Spațiul melodic al
violoncelului, lent panoramat, este de o frumusețe
crepusculară, ce naște umbre și înfrigurări
oglindite în comentariul ascetic al celorlalte
instrumente din orchestră. Există, desigur, din
nevoia contrastului, un episod dinamic al
violoncelului și ansamblului, în care încordarea nu
dispare, notele timpanului, treptat îndepărtate,
dovedindu-se semne ale violenței. Văd în această
secvență imaginea transfigurată muzical a
insecurității, a durității ce leapădă surdina, a
pericolului niciodată înfrânt. Este climatul în care
trăia Șostakovici în țara lui. Stare continuată până
la finalul primei părți, dar în aceeași haină cenușiutristă purtată la „ridicarea scenei” de violoncelul
solist și de contrabași. Asistăm la o consonanță
armonică și psihic-afectivă. Altă calitate a primei
părți din opusul nr. 126 este lipsa de afectare a
întregului conduct muzical, mai ales în
prelungitele pasaje lirice. Așa se explică absența
redundanțelor expresive în versiunea lui Mstislav
Rostropovici, virtuozul la care s-a gândit autorul
compunând partitura. Dar ar mai fi fost necesară
această observație în cazul unui compozitor ca
Șostakovici, în cazul unui interpret ca
Rostropovici?
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Ineditul dispunerii părților clasice de ritm și
caracter ale concertului instru-mental este clar din
înlocuirea triadei repede-lent-repede cu trinomul
Largo – Allegretto – Allegretto. Ritmul sprințar al
părții mediane menține atmosfera generală de
incertitudine și pericol, oferind tuturor celor
implicați în desfășu-rarea muzicală o multitudine
de linii melodice scurte, uneori în zigzag, alteori
sacadate, mult ritm, multe accente, pasajul
grupului de corni în tandem cu toba fiind unul
dintre cele mai moderne și interesante, nu numai
din acest Concert, ci din întreaga muzică a lui
Șostakovici. Impresia este întărită de perechea
„ciudată” violoncel-percuție. Se impune prezența
permanentă a contrastului, derularea „imaginilor”
incluzând consonanțe între solist și segmente ale
orchestrei, fraze melodice de un lirism înfiorat,
momente aproape dansabile, modalismul armonic
amintind uneori de semnalele instrumentelor de
suflat din epoca medievală. Dar numai aluziv,
pentru câteva măsuri, dezabuzarea autorului fiind
străină de frisoane dulcege, de efuziuni.
Aproape neobservabil s-a trecut la următorul
Allegretto, partea a III-a, mai întâi cu o scurtă
dezlănțuire orchestrală ce amintește vechiul interes
al lui Șostako-vici pentru muzica lui Stravinski.
Experiența audiției riguroase a simfoniilor lui
Dmitri Dmitrievici poate reaminti minuscule
înlănțuiri melodice, dar atât de rafinat încât totul se
îndiguiește stilului șostakovskian, semnificativ
modernizat și în această ultimă parte a
Concertului. Cântul treptat însingurat al
violoncelu-lui, însoțit de segmente rarefiate ale
orchestrei, în ultimele măsuri numai de notele
ritmizate emise de percuție, sfârșește partitura întrun mod original, dar integrat caracterului dramatic.
Concertul nr. 2 în sol major pentru violoncel și
orchestră este o muzică interesantă, acaparatoare,
spectaculoasă, lucid-emoționantă – dovadă
admirabilă a comuniunii tehnicilor și spiritului din
epocile romantică și modernă. Un modernism
argumentat la fiecare notă, la fiecare frază
melodică, la fiecare ecuație armonică și idee
ritmică. Într-unul din episoadele trecute m-am
întrebat, mă întreb acum din nou cât de departe ar
fi ajuns Șostakovici pe planul gândirii muzicale
dacă ar fi avut încă din tinerețe libertatea să
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exploreze?
Seria evenimentelor, numai pentru anul 1966, a
continuat în ritm amețitor, apropiind sincopa. La
28 mai a avut loc un concert alcătuit din creațiile
sale. Trei nume au stimulat la maximun interesul
tuturor: soprana Galina Vișnevskaia, basul
Evgheni Nesterenko, pianistul Dmitri Șostakovici.
Autorul a cântat atunci ultima dată în public.
Interesul s-a dublat și din cauza originalității
titlurilor: Cinci romanțe pe texte din revista de
umor Krokodil, cărora li s-a adăugat o melodie pe
versurile sale Prefață la ediția completă a creației
mele și o scurtă reflecție despre această prefață.
Tracul l-a stăpânit din dimineața concertului, la
repetiția generală, când a uitat, pentru prima oară,
un mic segment din partitură, seara, înainte de a
intra pe scenă. Tracul a avut, cred, două explicații:
Șostakovici știa de câțiva ani buni că avea
probleme cu mâinile, era conștient de celelalte
suferințe fizice serioase. Succesul strălucit i-a
transformat tracul în emoție intensă, iar după
câteva ore, într-un atac de cord. Apropiații veniți la
spital să-l viziteze au găsit un om schimbat, palid,
cu ticuri frecvente, accentuate, cu mâini
tremurânde, ușor confuz.
Sigur, în acel an 1966, când se apropia data
împlinirii a șase decenii de viață de la nașterea lui
Șostakovici, s-au organizat în multe orașe din fosta
Uniune Sovietică un mare număr de concerte și
spectacolele de operă. Pe de altă parte parte,
situația sănătății sale era cunoscută autorităților.
Momentul sărbătoresc cel mai important a fost
programat chiar în ziua când a împlinit 60 de ani,
la 25 septembrie. Evidența importanței valorice a
compozitorului, atât de prețuit peste tot în lume, a
hotărât autoritățile sovietice la cel mai înalt nivel
să acorde importanță maximă momentului
aniversar. Sigur că persoanele cu funcții de
conducere în Uniunea Compozitorilor, Tihon
Hrenikov și Dmitri Kabalevski, ministrul culturii
Ekaterina Furțeva au citit discursuri elogioase.
Furțeva a vorbit despre compozitor în perspectiva
aniversării a cinci decenii de la revoluția din 1917,
ceea ce înseamnă că nu a știut, sau nu a vrut să
accepte că Șostakovici renunțase să compună
opera Pe Donul liniștit... Presa (mai ales revista
Sovietskaia Muzîka) a fost plină, pe bună dreptate,
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de analize, opinii laudative și prezentări ale vieții
eminentului muzician. Au trimis atunci mesaje de
felicitare, printre alții, dirijorii Leopold Stokovski,
Eugène Ormandy și Leonard Bernstein (Stokovski
i-a cultivat constant lucrările încă din anii ’40 ai
secolului trecut, Bernstein a rămas toată viața un
comentator și un interpret strălucit al creației
șostakovskiene), violonistul Yehudi Menuhin,
compozitorul Benjamin Britten. Lui Dmitri
Șostakovici i s-au decernat cu acel prilej titlurile de
Erou al muncii socialiste, al treilea ordin „Lenin”,
medalia de onoare „Secera și ciocanul”, s-a
realizat filmul documentar Șostakovici, schiță de
portret, din străinătate i-a fost trimisă medalia de
aur a Societății Filarmonice Regale Britanice.
Poliomelita, problemele cu inima l-au
împiedicat câteva luni să scrie, dar tratamentul și
voința puternică și-au vădit efectul. La sfârșitul
anului 1966 a compus Șapte romanțe pe versuri de
Aleksandr Blok pentru soprană, vioară, violoncel
și pian. A fost pasul al lui Șostakovici spre Al
Doilea Concert pentru vioară și orchestră, pe care
l-a dedicat prietenului său David Oistrah.
Romanțele au avut un efect profund asupra
publicului, ocazionându-i lui Oidstrah o experiență
aproape mistică. Și el suferind de inimă, așteptând
în timpul concertului să-i vină rândul, violonistul a
avut o criză ce aproape l-a obligat să iasă din
scenă. Nevoind să-și supere prietenul, pe care îl
știa ascultând transmisiunea radiofonică, Oistrah a
făcut efortul de a cânta tot ce avea în partitură.
Succesul a fost atât de mare încât, așa cum s-a
întâmplat în 1960 la prima audiție a ciclului de
cântece Satires, publicul a aplaudat până a obținut
din partea interpreților repetarea lucrării. Oistrah a
povestit ulterior că, în timp ce cânta, durerile au
dispărut, la final starea sa fizică fiind fără reproș!
Cu enegia fizică diminuată, Șostakovici și-a
continuat turul de forță, compunând Concertul
promis lui Oistrah. Opusul nr. 129 se înscrie în
climatul tensionat-sumbru ce i-a cuprins muzica de
la Simfonia a XIII-a. Climat rămas neschimbat în
Primul Concert, din 1947-’48. S-a obiectat în
legătură cu noua lucrare o anumită slăbire a forței
inventive componistice, dar caracterul profund
melodic, virtuozitatea scriiturii cu multe trăsături
temperat-moderne, relația fericită dintre lirismul și
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dinamismul dramatic au plăcut pretutindeni. David
Oistrah a avut succes în 1967 la prima audiție
moscovită (26 septembrie, cu Orchestra
Filarmonicii dirijată de Kiril Kondrașin), în același
an în Marea Britanie, în Statele Unite ale Americii.
Dar se apropia aniversarea revoluției bolșevice
din octombrie. Mulți compozitori au bifat
momentul scriind lucrări cu dedicație, autoritățile
sovietice așteptau, bineînțeles, obolul lui
Șostakovici – promisiunile din 1964, premiile mari
ce i s-au acordat în 1966 trebuiau onorate. Cu toate
problemele grave de sănătate, dar prezent în viața
muzicală prin cele Șapte Romanțe, prin Concertul
nr. 2 pentru vioară și orchestră, neștiind o viață ce
este refuzul, Șostakovici nu a avut curajul să înșele
așteptările la nivel înalt, și a acceptat, confirmând
din nou lipsa de valoare a unei lucrări compusă din
obligație. Nu a mai „livrat” opera Pe Donul liniștit,
ci poemul simfonic Octombrie. Dacă subiectul l-ar
fi interesat, sunt sigur că sănătatea precară ar fi fost
învinsă – ritmul de lucru se menținea în limite
acceptabile, virtuozitatea scriiturii a rămas intactă.
Chiar Rostropovici, care a dezvăluit multe aspecte
inedite, surprinzătoare, privind relația lui
Șostakovici cu puterea politică de-a lungul anilor,
sugera posibilitatea sabotajului comis de
Șostakovici2, dar eu mă întreb dacă ar fi fost
capabil să-și șifoneze numele în asemenea măsură,
atunci, când premoniția sfârșitului îl obseda... Și
acum, natura duală a marelui compozitor ne
menține în perimetrul neclarității. Totuși, mărturii
incontestabile sunt partiturile scrise în timpul
spitalizării și în anii următori, 1968-1969, când
Șostakovici și-a închipuit întoarcerea puterilor
fizice: muzica filmului Sofia Perovskaia, Cvartetul
nr. 12, Simfonia a XIV-a.
Încă o mărturie a raportului dezechilibrat dintre
convingerile personale și opreliștile ideologice ale
regimului sovietic a fost chiar noul Cvartet. Am
evocat interviul acordat de Șostakovici în 1959,
întors de la Festivalul Internațional Toamna la
Varșovia,
revistei
Sovietskaia
Muzîka.3
Reamintesc, una dintre nemulțumiri a fost
interesul
organizatorilor
pentru
muzica
dodecafonică, despre care afirma că are
„posibilități expresive extrem de limitate”,
reflectând „starea de slăbiciune, de epuizare sau de

angoasă în fața morții […]. Muzica dodecafonică
nu are nici un viitor, nici prezent.” Scris după nouă
ani, în 1968, Cvartetul nr. 12 în re bemol major
conține elemente clar dodecafonice, muzica
exprimă tocmai slăbiciunea, apropierea Finalului,
împotriva căruia Șostakovici lupta cu singura lui
armă invincibilă: creionul aflat pe frontul întins al
partituri-lor. Împotrivirea de a se recunoaște învins
i-a fost alimentată chiar prin afecțiunile fizice
(slăbirea inimii, agravarea artritei), prin
continuitatea ideilor, prin ușurința travaliului
componistic și, din nou, prin gravitatea realităților
politice ale momentului. Șostakovici începea
Cvartetul de coarde nr. 12, opus 133, dar intenția
de a compune 25 de lucrări pentru acest tip de grup
instru-mental o avea încă din februarie-martie
1960, când elabora Cvartetul nr. 7. Atunci și-a
dezvăluit proiectul creării unui număr de astfel de
lucrări egal tonalităților muzicale – 25!
Cvartetul nr. 12 în re bemol major opus 133
este, deopotrivă, un exemplu al continuității și al
schimbării. Atmosfera a rămas aceeași – sumbră,
dureroasă, lipsită de speranță -, dar a început
serialul în patru episoade (fiecare dedicat unui
membru al formației camerale Beethoven) ce
dovedește orientarea lui Șostakovici spre
concepția dodecafonică, spre tehnica celor 12
tonuri inventată de Arnold Schönberg încă de la
începutul deceniului 1921-1930. Dacă nu a putut
folosi, chiar temporar, în anii tinereții, maniera de
compoziție a radicalului modern austriac, i-a dat
credit în finalul tragic al vieții. Cred că starea
psihic-emoțională ce îl cuprindea tot mai mult i-a
topit grija de a mai respecta tablele de legi ale
politicii culturale sovietice. Foarte târziu, dar
inspirat de propria-i Golgotă, Șostakovici a
compus din nou fără reticențe.
Note:
1. Sebastian Vârtosu, Cvartetul de coarde în creația lui
Dmitri Șostakovici. Artes, 2013, pag. 286
2. Krzysztof Meyer, Dmitri Chostakovitch, Fayard,
1994, pag. 449
3. Convorbiri Literare, nr. 1 (301), 2021, pag. 179-182
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Nicu Gavriluţă – Ioan Holban, Globalizare şi
identitate românească, Dialoguri culturale, Editura
Junimea, Iaşi, 2018, 226 p.
De-a lungul timpului am
semnalat mai multe volume semnate
de Nicu Gavriluţă în calitate de
autor (Mama proştilor e mereu
gravidă. Sociologia patologiilor
cotidiene, 2010, Mit, magie şi
manipulare politică, 2015, Noile
religii seculare. Corectitudinea
politică, tehnologiile viitorului şi
transumanismul, 2018) sau coautor (împreună cu Nicolae
Dima, Sorin Mihalache, Religie şi violenţă în Europa
seculară, 2016)
În fiecare dintre acestea temele alese erau unele de
actualitate, de impact, autorul abordându-le din
perspective nuanţate. Aşa este şi în acest volum de
„dialoguri culturale” (pornind de la nişte emisiuni
difuzate pe postul „Apollonia TV” Iaşi, difuzate în
perioada 26 ianuarie – 1 iulie 2017) cu Ioan Holban.
Globalizarea, mai ales felul în care este ea înţeleasă la un
nivel sau altul, în mediile politice sau în mentalitatea
„populară” incită la multe neînţelegeri, abordări care
generează dezbateri, chiar conflicte. Volumul se deschide
cu un cuvânt înainte al celor doi autori, intitulat A cui este
astăzi Europa globală?, începând cu faptul că sunt
„diferenţe mari de înţelegere” relativ la ceea ce numim
„unitatea şi viitorul Europei” şi diferenţele de abordare/
de viziune de la regiune la regiune, de la ţară la ţară. Pe
de altă parte, în opinia lor, „totuşi, marile mize ale acestor
dispute sunt cele politice, financiare şi diplomatice”, dar
există şi probleme identitare şi de alt gen care duc la
concluzia că „actuala Europă unită este – politic,
financiar, economic – mai mult a unora decât a altora”,
dar şi la convingerea că „fenomenul globalizarii şi
vieţuirea de tip cosmopolit au o nevoie profundă de a se
întemeia pe un fond cultural comun, în primul rând,
religios”. Sunt atinse în aceste dialoguri multe dintre
temele discutate astăzi intens şi la noi, care generează
poziţii diverse ş.a.. Astfel, dialogurile poartă titlurile:
Mitologiile şi nostalgiile regăsirii de sine, astăzi, Fricile
românilor, Cum ne vindecăm de ură, Cultura înnobilează
suflete şi modelează caractere, Simbolistica arborilor
sacri: bradul mesteacănul, stejarul, plopul şi salcâmul,
Simbolistica animalelor sacre: lupul şi ursul, Simbolistica
animalelor sacre: cerbul, calul, câinele, mielul şi ţapul
(ispăşior), Provincia – binecuvântare sau blestem?,
Centrul şi provinciile culturale, Omul balcanic şi
balcanismul, Pelerinajul şi identitatea românilor din
diaspora, Mituri identitare: Mioriţa, Mituri identitare:
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Meşterul Manole, Mituri identitare: Creaţia, „Casa” şi
„acasă” la români.
Cititorul poate găsi în această carte, semnată de doi
autori cunoscuţi, o problematică incitantă, cu opinii pe
teme care ne preocupă din diverse perspective pe mulţi
dintre noi, discutate nuanţat și documentat.
Panorama miniaturii poetice ruse (sec. XVIII-XXI)
(A – L), vol. I – 1130 p., vol. II (M – Z) – 1086 p.,
versiunea românească, prefață și note: Leo Butnaru,
Tipo Moldova, Iași, 2020
Despre traducerile/ antologiile lui
Leo Butnaru din poezia rusă/ de pe
teritoriul fostei URSS am mai scris
(unii dintre autori se regăsesc și în
aceste pagini, sigur, în contextul
antologiei), și, probabil, vom reveni
pe larg și la aceste două volume
ample. Astfel, amintim că în literatura
de specialitate din Rusia există
termenul de „poet miniaturist”, și că
trebuie avut în vedere când citim aceste texte și contextul
social-politic complex de pe cuprinsul fostelor imperii
țarist, apoi bolșevic, multitudinea de popoare cu
mentalități, culturi, religii, istorii ș.a. diferite cu
reverberațiile și în artă/ poezie. De asemenea, cititorul
actual va afla și despre o terminologie complexă,
elaborată/ apărută în diverse epoci, uneori ca reacție la
fenomenele politice, alteori la cele din artă (a treia
literatură, verbobludnicia – adică „interminabila
văicăreală, cu referire la dizidenți, literatura barăcilor,
„cetățenii nopții”, verslibrism, samizdat – termen lansat,
nu mulți poate știu, de poetul Nikolai Glazkov –,
verbocrație, vertijocuvinte ș.a., ș.a.). Leo Butnaru mai
notează și că, dincolo de miniaturi”, a selectat și poeme un
pic mai ample, din diverse motive, uneori, exemplifică,
pentru că scrie despre „spațiul moldovenesc”.
Este un panoramic amplu, interesant din multe puncte
de vedere: al epocilor, tipologiilor, temelor, stilurilor,
tipului de mesaj, locului de proveniență al autorilor,
originii lor, modalităților de frazare/ vocabularului (chiar și
dacă îl putem avea la dispoziție în traducere, în versiunea
lui Leo Butnaru) ș.a. Mi-aș fi dorit, deși am în vedere și
numărul mare de creatori selectați – peste 1000, îmi pare,
ca fiecare – sau cât de mulți se poate – dintre ei să aibă și
o scurtă prezentare, de câteva rânduri, pentru unii, poate
cei mai mulți, din diverse motive, fiind mai dificil de găsit
date personale, informații despre activitate ș.a. Nu e exclus
să vedem o viitoare ediție concepută astfel.
Leo Butnaru a realizat o antologie cuprinzătoare (și în
ce privește numărul autorilor, spațiul geografic de
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proveniență a acestora, intervalul de timp), interesantă.
Sunt mulți autori mai dificil de găsit dacă nu
(cvasi)necunoscuți pentru cititorul de limbă română până
acum.
Vasile Fluturel, Cu slovele pe masă (I), Editura
Princeps Multimedia, Iaşi, 2019, 282 p.
Lectura – o sărbătoare pentru
suflet, se intitulează cuvântul înainte
al autorului la această carte. Și, sub
semnul acestui titlu, a adunat
recenzii, cronici, gânduri despre
două reviste, „Feed Back și „Liter
Club”, dar, mai ales a unor cărți, pe
diverse teme, de diverse tipuri, pe
care le-a lecturat. Și din enumerarea
autorilor acestora se poate înțelege
cum arată grila de selecție/ lectură a lui Vasile Fluturel (în
ordinea în care apar în carte): Nicolae Dabija, Ion
Berghia, Vasile Fetescu, Daniel Corbu, Titus Știrbu,
Grigore Vieru, Eugen Simion, Constantin Munteanu,
Horia Zilieru, Ion Găbudean, Constantin Mănuță,
Nicolae Busuioc, Iulian Filip, Aurelian Silvestru, Mioara
Bahna, Eugenia Bulat, Vasile Diacon, Diana Vrabie,
Antoaneta Macovei, Lucia Olaru Nenati, Emilian Marcu,
Florentina Niță, Grigore Ureche, Livia Ciupercă,
Florentin Dumitrache, Cassian Maria Spiridon, Claudia
Partole, Grigore Chiper, Theodor Codreanu, Firiță Carp,
Ianoș Țurcanu, Lina Codreanu, Petronela Angheluță,
Mihai Cimpoi, Ion Muscalu.
Un volum de muncă semnificativ, timp alocat
aprecierii muncii confraților ale căror cărți le-a citit, cum
arată textele sale, cu atenție, cum, la fel, a căutat să vadă
și opiniile altora despre acestea, citându-le când a socotit
de cuviință.
Dat fiind cuprinderea cărții ar fi nedrept să comentăm
doar unele dintre aceste texte, așa că remarcăm efortul lui
Vasile Fluturel, și semnalăm acest prim volum Cu slovele
pe masă.
Dumitru Simion, Andrei, frate cu norocul, prefață
(Rătăcire în labirintul lumii) de Nicolae Busuioc, Editura
Timpul, Iași, 2021, 168 p.
Până acum Dumitru Simion a publicat mai multe
volume unele de proză scurtă sau romane, altele legate de
meleagurile natale, cum este cazul cu Valori din
Preuteştii Sucevei, prefaţată de Ioan Holban, apărută în
2018 tot la editura ieșeană, Timpul, pe care am semnalato la vremea ei în rubrica noastră.
Amintesc această carte și pentru că și aici (cum de
altfel se petrece în mai toate prozele sale), autorul „pleacă
la drum” tot din satul Preutești, de data aceasta la
mijlocul secolului trecut, imediat după sfârșitul celui deCONVORBIRI LITERARE

al doilea război, când „locuitorii erau
împărțiți, în marea lor majoritate, în
două părți distincte.” Una îi plângea
pe cei pierduți, mulți căzuți „pe toate
câmpurile de luptă, unde și-au dat
viața pentru apărarea țării, a
neamului și a credinței noastre
strămoșești”. Mai erau ceilalți, care
se bucurau că nu pierduseră pe
nimeni. Apoi însă călătorim pe glob
în diverse locuri, din Ciocăneștii Bucovinei în Spania sau
mai ales în Argentina, pe urmele unor oameni, unor
români care au mai mult sau mai puțin noroc în
încercarea de a-și găsi un loc în viață departe de casă.
Citim despre sporturi, obiceiuri, fel de a fi, alimente,
culturi de plante, producții la hectar, pescuit, creșterea
vitelor în Argentina (de pildă și cum a ajuns o rasă de vaci
din Scoția în Argentina), la gauchos, dar și despre
obiceiuri/ practici/ metode aduse de Andrei în țara de
adopție, după cum îi povestește nepotului Costel (care
trăia în Spania), din Moldova natală.
Că viața le-a oferit șansa de a reuși (cum este cu
Andrei, „frate cu norocul”, iar cititorul va vedea de ce e
așa, devenit în Argentina Andreas Vizantes) sau nu, este
vorba, în fapt, (și) despre românii nevoiți să plece din țara
pe care nu au cum și nici nu vor să o uite, despre soarta
emigrantului de ieri și de azi. Unii, citim în aceste pagini
ce se petrece de fapt în ultimii ani în România, își vând
ce brumă de avut mai au și plătesc „intermediari” uneori,
alteori își încearcă norocul după capul lor pentru a ajunge
altundeva unde cred ei sau li s-a spus că le va fi mai bine.
Chiar dacă reușesc în viața „acolo”, cum este cazul cu
Andrei, Țara e adânc săpată în inimă. De altfel, Andrei îi
spune, în final, nepotului său, că Argentina e „țara care
m-a adoptat și pe care o iubesc foarte mult (...) mi-a oferit
tot ce este dat unui muritor”. Dar nu își uită Casa, și
spune că „în semn de respect pentru locul nașterii mele
(...) am hotărât ca, atunci când voi pleca în călătoria fără
de sfârșit (...) să mă îmbrac în costum popular românesc”
păstrând în suflet „prima dragoste, România”.
Sunt pagini scrise de un om legat de pământ, care știe ce
înseamnă să-l cultivi, să crești vitele, să muncești astfel încât
să faci să fie bine cu roadele pe care le culegi, (și) după
obiceiurile gospodarilor de acasă. E o „poveste” credibilă,
iar autorul și-a ales un fel de a scrie pe potriva condeiului său
de narator, într-un limbaj „la îndemână”, deși vorbește
despre tot felul de aspecte ale vieții și de pe alte meleaguri,
despre lucruri care, din păcate, se petrec în România zilelor
noastre în care oameni care ar vrea să muncească nu reușesc
să răzbată acasă și pleacă pe alte meleaguri.
Nu lipsit de interes este și faptul că deși capitolele
romanului vorbesc mai ales despre locuri și oameni de
departe, ele, la fel ca în celelalte cărți ale lui Dumitru
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Simion, reconstituie, cumva/ vorbesc (și) despre ce
înseamnă un spaţiu de fiinţă românească, oriunde s-ar afla.
Ștefan Boboc-Pungeșteanu, Sfaturi de la părinți,
Vasiliana ‘98, Iași, 2020, 266 p.
Am mai scris cu ani în urmă despre dorința lui Ștefan
Boboc-Pungeșteanu de a lăsa
mărturie și în scris despre viața sa,
poate mai curând pentru apropiați
sau cei din locurile descrise, despre
meleagurile natale, despre felul în
care a înțeles și cele pe care le-a trăit,
și cum s-a schimbat lumea în timpul
vieții sale, dar și istoria mai
îndepărtată. În același context sunt
scrise și aceste pagini, cu subtitlul
„să ne cunoaștem trecutul, spre a înțelege mai bine
viitorul”, care sunt deschise de teste semnate de
Constantin Hușanu (Mărturii pungeștene) și Dan Ravaru
(Din lumea localismului creativ: Ștefan BobocPungeșteanu) și încheiate cu altele două semnate de
Mihai Batog Bujeniță (Oameni și locuri aflate în
necuprinsul sufletului, și Elixirul de viață lungă).
Astfel, autorul își expune, în sensul celor spuse mai
sus, ideile sale într-o serie de capitole compozite, fără
pretenția de documentare acribioasă, în care scrie, în felul
său, despre Dacia pre/ post cucerirea romană, formarea
Moldovei, domnitori/ personalități istorice/ culturale de
seamă, Unirea, regii noștri, Basarabia ș.a.. În altele se
oprește asupra unor scriitori de pe meleagurile Moldovei,
cu precădere apropiate lui (Dan Ravaru, Dumitru V.
Marin, Constantin Hușanu ș.a.), pentru ca, spre final, să
scrie despre meleagurile natale, satul Pungești, sfaturi de
la părinți, familie, schimbările de după 1989 (cu
„investitori”, drogați, familia modernă în viziunea sa
ș.a.). Sunt inserate și câteva texte de factură umoristică
(epigrame ș.a.) ale sale.
Așadar, semnalăm aceste pagini de considerații
personale și memorii, să le spunem, despre cum își vede
țara, meleagurile natale, oameni cu care a intrat în contact
sau pe care îi socotește relevanți pentru sine și pentru
România, cum a înțeles viața și schimbările din lumea în
care trăiește autorul, menite mai curând pentru a-și
mărturisi gândurile, fapt care se reflectă și în limbaj, și în
mod de scriere, despre care nu mai amintim acum.
Efim Șalin, Cum să trăim frumos, corect și drept,
Editura Ștef, Iași, 2020, 214 p; Ghid pentru un mod de
viață frumos, corect și drept, Editura Sedcom Libris, Iași,
2020, 68 p.
Pe Efim Șalin, născut în 1935, în satul Ocnița-Răzeși,
comuna Cucuruzeni, raionul Orhei, din Moldova de peste
Prut, l-am cunoscut cu câțiva ani în urmă, când lucra la o
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carte despre viața sa, Vremurile în
care am trăit. Așa am aflat multe
dintre lucrurile nespuse „oficial”, și
îndeobște puțin știute, despre ce
trebuie să înfrunte românii de peste
Prut când ajung în Țară, ca să-și facă
actele și apoi să aibă un mod de viață
decent. Și multe, prea multe m-au
întristat. Pe de altă parte, am aflat
lucruri pe care nu le-ai putea citi în
manualele noastre de istorie (dacă ele ar mai fi), în care
se vorbește despre istoria Moldovei de dincolo de Prut în
perioada din preajma și de după război, colectivizarea
forțată, epidemia, foametea cumplită care a dus la mii de
decese și chiar la canibalism, până în 1990 și după acest
an, cu felul care s-au comportat și sovieticii, dar și
multele „cozi de topor”, ce au îndurat oamenii, cum se
învăța, cum își croiau tinerii drumul în viață ș.a.
Aceste două cărți ale lui Efim Șalin, deși se referă la
același lucru, sunt, totuși, gândite diferit. Astfel, Cum să
trăim frumos, corect și drept este cumva în legătură cu
cartea despre care am vorbit anterior (prin atmosferă, unele
din numele personajelor – exemplu: Vădim –, și altele care
țin de viața, mentalitatea, lecturile ș.a. din Moldova de
peste Prut, dar, desigur, fără acele evenimente cumplite de
care am amintit), proza, despre viața unor oameni care au
de făcut alegeri, cum le fac și cum gândesc, fiind însă
concepută în sensul temei cărții. Astfel, plecând de la
diverse exemple de situații de viață, felul în care trebuie
educați copii, tinerii, în care trebuie mereu să te autoeduci,
să îți analizezi faptele, autorul ajunge la ideea unui mod de
viață bazat pe principii morale sănătoase, fără de care nu
poți fi un om respectat în societate.
Ghid pentru un mod de viață frumos, corect și drept
este structurată în două părți: prima ca un compendiu/
îndreptar al viziunii sale la temă, a doua parte cu citate
alese din spusele a diverse personalități ale lumii.
Încheiem cele câteva gânduri despre aceste pagini
scrise de un om care, din ce am citi din cele scrise de el,
a străbătut în viață un drum cu multe greutăți, care a ales
să împărtășească și astfel din experiența și înțelesul său
asupra celor trăite, cu un citat din Ghid pentru un mod de
viață frumos, corect și drept: „Mulți oameni trăiesc pe
lume fără să-și dea seama ce este viața, pentru ce trăiesc
și, mai ales, cum ar trebui să trăiască. Auzi pe unii cum
revoltător întreabă: «Vreau să trăiesc cinstit, dar cum?».
După o discuție cu unii dintre aceștia mi-am dat seama că
sunt mulți care au nevoie de îndrumarea de care nu au
avut parte în copilărie. Iată motivul pentru care m-am
gândit să scriu această carte în care am adunat experiența
mea de viață și nu numai”.

Marius CHELARU
/
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SETEA DE ALB
Ioan HOLBAN
Magdalena Hărăbor îşi scrie poezia din Mă înfăşor
cu lumea în foşnet de dragoste (Editura Eurostampa,
2021), volum însoţit de o caldă prezentare a lui
Al.Cistelecan, în orizontul depărtat, în zariştea şi
sunetul muzicii; aproape fiecare poem e conceput ca
un concert, ca un spectacol al unei orchestre foarte
performante, desfăşurat pe o scenă, cu o cortină
desigur, iar, în foaiere sînt imaginate spaţii largi pentru
un dans în doi, „interpretînd” capriciile lui Paganini:
acolo sînt locul şi timpul cînd Magdalena Hărăbor îşi
aude limpede inima, ţesînd paradigma de sensibilitate
(neo)romantică a fiinţei sale: „Să încerc ce n-am făcut
niciodată/ iertarea/ strunele acelea acutizante/ emoţiile
sterile/ aşteptările/ capriciile lui Paganini.../ O să dau
la o parte cortina/ e noapte caldă/ deschid inima ca pe
o uşă zăvorîtă de mult/ să nu mai bată nimeni/ îi este
de ajuns/ să nu o tulbure nimic din ce-ar putea s-o
spargă/ luna ca o agrafă îmi prinde-n păr depărtările/
deşirînd monotonia/ timpul e în nemişcare legat cu
frînghii de soare/ un alt rol într-un ascuţiş de lumină/
peste liniile unui răsărit ghicit în palmă/ îmi aud
limpede inima” (Să încerc ce n-am făcut niciodată).
Ușa sălii de spectacole este deschisă de o paiaţă de
paie, stăpîna scenei din teatrul rostit ori cîntat; acolo
se aud acorduri din Bach, sunetul harpei, vioara,
pianul ale cărui „acorduri semnificative” sună,
cîteodată, într-o Uvertură la pian la două mîini,
reinventînd sinele şi glasul pierdut al mamei, marșul
triumfal, „în alternanţe şi solfegii”, alămurile fanfarei
care însoţeşte „plecarea cocorilor”,într-un spectacol
unde fiinţa caută, iată, vîrsta de aur din dulapul
bunicilor: „Adun resturi de sentimente obiecte infime/
actor şi spectator sunt şi/ scena e doar a mea.
Spectacolul începe/ cînd vindecată de omniscienţă/ cu
rolul învăţat/ mă dezbrac de cuminţenie, de gesturi
patetice/ în căutarea ritmului/ o fanfară începe să cînte/
cîntecul ce l-au uitat/ vara-n noiembrie/ despre
plecarea cocorilor sau despre altceva.../ Într-un joc al
absenţelor/ cortina se ridică/ cu mîinile calde prind
cocorii/ în timp ce gîndurile se ascund în dulapul
bunicilor/ În conturul dimineţii/ plutirea eurilor” (Nu
știu de ce).
În Mă înfăşor cu lumea în foşnet de dragoste,
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sunetul muzicii se aude peste tot; în colinde, printre
„pași troieniţi ai iernii”, cu flori dalbe şi suflete ninse,
ca în Paşi moi de felină, în triluri de păsări, alergînd
„haotice gînduri”, într-un „înrourat cîntec” dintr-o arie
neterminată şi albă (Scrijelesc cu unghiile tăcerea), în
cîntecul cocoşului, care se transferă în înalt, „răsfrînt
între două galaxii” (Aştept ziua), în discreta şi dulcea
melodie a sărutului (Te aştept ca şi cînd ai veni de
departe), dar şi în asprimea sunetelor care „decojesc
impurităţi” (Întrebări...), în cîntul lucrurilor din
Mirare, în ecoul pădurii şi bătaia clopotelor, cînd
liniştea însăşi se lasă „fredonată”, într-un spectacol ale
cărui lumini, regie, scenografie, mereu în vibraţie,
eliberează frumuseţea şi (re)descoperă fiinţa
interioară: „Ce zi cu torţele aprinse/ ca-n miezul
nopţii?/ Ce zi să fie în străluciri cochete?/ Aripi
împînzesc privirea pe linia vieţii/ Nimicurile îşi şterg
memoria/ în universul/ în care eşti/ a încetat să
noureze/ vibrează, rotunjindu-şi colțurile/ ca o tichie
roşie veche/ firimituri de pîine ciugulesc vrăbiile/ în
timp ce ulii/ se-nvîrt după/ pradă fărîme de suflet/
Strîngi în palme secunde fărîmiţaţe/ Ce zi să fie în
străluciri discrete?/ Razele se răsfaţă în atingeri
boeme/ cuvintele se nasc/ într-o regie impecabilă/
distanţele se scurg/ sting/ peste ieri cade cortina/
noaptea îşi topeşte sticla/ în sfîrşit frumuseţea e liberă”
(Ce zi să fie?). Magdalena Hărăbor caută originile
orfismului, în gesturile complementare ale cîntecului
şi scrisului, în faţa unei cortine din „franjuri de cer”,
cînd cîntecul naşte ori (re)inventează fiinţa („sunt
acolo unde m-a născut/ cîntecul/ m-a născut/ nestinsă
flacără”, scrie Magdalena Hărăbor în Să nu închei
poemul...) şi totul e sunet, cînd pînă şi bucuria este
„sonorizată”, într-o nouă Geneză, a lui Amphion, cel
care a clădit zidurile Troiei cu sunetele lirei sale: „De
unde pînă cînd sentimentul zădărniciei/ A mai săpat un
cuvînt în piatra/ ca o muzică gravă/ Acoperind
timpanele lucrurilor/ Spre ce hotare.../ Sunt puţine la
număr/ Și noi tot mai puţini/ Regăsirea sunetelor suave
în inimi rătăcite/ Amurg... amurg.../ Cuvinte pentru
cîte lucruri/ Nimic nu stă ascuns în cutele timpului/
Acorduri ţîşnesc din adîncuri/ Muzica te va găsi
oriunde/ Printre ramurile-ntinse spre cer/ Printre
187

albatroşii uitaţi la ţărm de mare/ Prin lanuri de porumb
sau aproape de valuri/ Printre rînduri şterse şi iar
şterse/ praful norilor/ Într-un curcubeu neumbrit de
gînd/ În margaretele rîzînd în soare/ În unda apei
călătoare/ Mîngăietoare închipuire/ A tot ceea ce eşti
tu” („Cînd cuvintele nu pot vorbi...”). Muzica e şi a
baletului ori a dansului ritual; dar cînd cîntecul tace?
Se sting cuvintele şi, iată, concertul se surpă în
spectacolul (i)realităţii imediate: „ce i-ai spus de şi-antrerupt plimbarea prin faţa/ magazinului/ urșii se
plimbă liberi/ în vitrine femei jumătate dezbrăcate/
manechine îmbrăcate-n brocart/ bună ziua, domnule,
bună ziua, doamnă/ le-nchei gulerele fără grabă/ fulgii
se zbenguie în încremenirea statuilor/ fulgi ce nu miau căzut încă pe umeri/ timoraţi stau de veghe cocorii/
ca la frontiere în parcuri solitare/ timpul sălbăticit îşi
smulge aripile de zăpadă/ m-aşez pe bancă.../ pomii şiau pus căciuli albe şi curios lucru/ niciun copil nu iese
pe stradă/ abur magic din casa de poveşti/ cîtă
domesticire într-o filă de jurnal/ blocuri turn legate de
nori rătăcesc cerceii mei de noapte/ inimi la geamuri
exponate de lux/ ghirlande agăţate de ramuri/ ce
repezeală ce repezeală de cumpărături/ îmi vine să fug
şi să rîd/ în piept un pui de privighetoare/ îi dau
drumul să zboare/ oraş proaspăt deszăpezit/ risipă de
alb/ risipă de alb/ peste păsări şi oameni” (Pagină de
jurnal a oraşului meu).
Urmărind, prin cîntec, întîlnirea cu sine, cu aceea
„pribegindă printre speranţe”, cu fiinţa interioară
avînd fruntea „lipită de fluturi”, cum se spune în Dor
solar, unde, în gesturi studiate ținînd de o
fermecătoare cochetărie feminină (potrivirea unei
agrafe de păr a lunii pentru a „prinde” depărtările, ca
în Să încerc că n-am făcut niciodată, sporul de lumină
al zilei în „străluciri cochete”, cum scrie Magdalena
Hărăbor în Ce zi să fie?) poemul se cristalizează pe
linia subţire ce desparte/ unește realitatea cu visul, la
cumpănă de zare, trecînd, iată, în poveste: „Lupi albi
mi-au împărţit inima/ cîmpiei nesfîrșite/ iarna/
îngheţase în ochi de copil/ absenţele aşteptările/
anotimpul în care m-am născut/ bucuria primilor fulgi/
Eram într-o poveste/ eram povestea/ Primăvara mă
picură/ iubire cu iubire floare cu floare/ se răsfaţă în
voie cireşii/ Cîtă înflorire/ şi eu încă mai umblu
desculţă...” (Un soi de înflorire). Lupii albi de pe
cîmpia nesfîrșită, care trec ființa în poveste sunt
semnul unei alte lumi ce se naşte în locurile unde
poezia Magdalenei Hărăbor intersectează orizontul
mito-poetic românesc; caii albi trimişi să deschidă
poarta visului pentru a duce fiinţa în înaltul
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întinderilor albastre şi caii sălbatici, „eliberaţi de
chingile văzduhului”, simbol al libertăţii fără hotare,
pasărea al cărei profil în zbor e un puternic simbol
ascensional, vulpile albe şi cerbii solari, numiţi de
poetă „ai zariştii”, reprezintă călăuzele fiinţei spre
adîncimea visului ori, deopotrivă, spre illo tempore, la
vîrsta de aur cînd „recapăt cu sufletul copilăria”, în
aburul magic din casa cu poveşti şi al ceaiului fiert în
bucătăria de vară: „Împart cu tine secunda/ bucătăria
de vară/ ceaiul/ felia de unt a copilăriei/ raza dimineţii/
visul/ cu ursuleţi şi păpuşi/ hoinărind prin toamne/ îl
desenez timid/ pe foaia timpului/ timid ca pe-un prunc
îl strîng în braţe/ cu teama de a nu-l pierde/ amintiri
strecurate în suflet/ pe urmele noastre ninge lumina/ în
ceaşca de ceai diademă de fluturi/ clinchet de vară/
împarte cu noi bucuria” (Împart cu tine secunda). O
cromatică delicată, ataşată florilor, dar şi poemelor (ca
în naşterea poemelor verzi din Interpretării albastre
mă declini), potenţează poezia din cartea Magdalenei
Hărăbor; dominant pare a fi albastrul: „Mai aproape
de albastru/ cerbii zariştii tresaltă/ Mai aproape de
albastru ochi de primăvară/ cerul înnoadă în oglindă
lume veselă şi tristă/ Mai aproape de albastru gîndul
tace gîndul toarce/ înstelată poezie/ armonie/ Mai
aproape de albastru/ flori de cîmp sunet de harpă/ Mai
aproape de albastru/ îngînarea unor ape/ Mai aproape
de albastru – viersul meu/ bătînd calm tactul cenuşa/
pas de stea pe cer/ lumina/ mai aproape de albastru...”
(Mai aproape de albastru). În fapt, albastrul este
culoarea de contrast şi, în aceeaşi măsură,
complementară albului, setei şi risipei de alb din
poeme precum Izvor de duminici, Cai albi, Pagină de
jurnal a orașului meu, Ajungea albul pînă la cer,
Înfiorare, Deşert iluzoriu etc.; „Cai albi deschid poarta
visului/ Spintecă aerul în coame răsfrînte/ Luînd în
talazuri scame de nori/ Și-ntinderi albastre plutesc în
răspăr/ Și ning aripi de îngeri/ Și ning primăveri/ Cai
albi împresoară fiinţa/ Cai albi prin gînd dau iama/
Văzduhul cu apă vie îi adapă/ Cai de mărgean/ Ca
nişte zmei alintaţi cai albi/ Fulgeră dimineţi de santal/
Șăgalnică vreme/ Şăgalnică lume/ Prin veghe prin
somn?/ Cai/ albi albi cai/ spintecă ceruri...” (Cai albi).
Magdalena Hărăbor este un poet ajuns la
maturitatea mijloacelor de expresie literară, care știe
că poemul adevărat „se trăieşte/ simplu așa/ ca o viaţă
de om”; despre lirica Magdalenei Hărăbor, nu mă
îndoiesc, vom mai auzi.
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POVESTIRI DE LA MANTA ROŞIE
Cristian LIVESCU
Corneliu Carp (n. 10 dec. 1949) este un personaj
admirabil al Iaşului actual, urbe în care s-a născut şi pe
care o glorifică ori de câte ori are prilejul. Colindă zilnic
parcuri, cartiere, terase. locuri de legendă, întâlneşte lume
de tot felul cu care intră în vorbă, încinge taifasuri, află
multe. În toate aceste incursiuni, îi place să „vâneze”
poveşti de viaţă, pe care le notează atent şi le deapănă apoi
la rubrica „Iaşul meu iubit”, dintr-un cotidian. De formaţie
inginer constructor, este convins că povestea Iaşului de azi
e alcătuită din poveştile locuitorilor ei, unii răbdători cu
vremurile, alţii plecaţi aiurea, pe meleaguri străine, sau
duşi din lumea asta, lăsând în urmă întâmplări ieşite din
comun. Este nepotul lui Sandu Teleajen (1893-1963, pe
numele real Alexandru Morcovescu), figură boemă, actor,
scriitor şi publicist din mediul Vieţii româneşti, lăudat de
N. Iorga pentru nuvelele sale istorice, cu iz patriarhal, o
vreme director al Teatrului Naţional din Iaşi (între 19371939) şi patron al unui restaurant monden celebru,
„Grădina Esperidelor”. Îndemnat de lingvistul Petru
Zugun şi de dramaturgul Ştefan Oprea, care i-au intuit
înclinaţia literară, Corneliu Carp a început să publice în
2014, întâi un volum de poezie, În jurul meu, apoi unul de
proză, Tăvălugul amintirilor. Au urmat câteva cărţi de
proză şi memorialistică – Lacrimile de păcat (2015), Ziua
în care mi s-a sfârşit copilăria (2016), Roua firului de
iarbă (2017), De vorbă cu Iaşul meu iubit (2020),
Clepsidra destinului (2021). I-a dedicat bunicului o carte
de restituiri, Visul şi umbra unui artist ieşean (2016). Mai
are la activ două volume de poezie: Colivia de vise (2017)
şi Măcar o clipă (2020). A traversat o situaţie teribilă. „O
vreme nu am putut scrie, deoarece blocul în care am locuit
a fost aruncat în aer de conducta de gaz metan de pe
stradă, fisurată pe o distanță de 100 m. Gazul a intrat în
subsolul blocului, parterul fiind distrus total. Eu locuiam
la parter. Cei ce locuiau în fața apartamentului meu au
murit pe loc, iar eu și soția mea am căzut în subsol. În
volumul Ziua în care mi s-a sfârşit copilăria am relatat
exact cum s-a întâmplat. Acea zi nefastă de 1 august
2016... Dacă nu ar fi fost acel dezastru, volumul ar fi avut
alt final...”.
Cum spuneam, Corneliu Carp se hrăneşte cu istorii
cotidiene, îşi caută materia narativă stând de vorbă cu
prieteni şi cunoscuţi de tot felul, pe care îi iscodeşte cu
meşteşug să le afle hantisele. Lacrimile de păcat este un
roman povestit mai mult pe stradă. Autorul se bizuie pe
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faptul că înregistrează cu uşurinţă ceea ce îi istorisesc
interlocutorii ocazionali, ştiind să transfere totul în regim
epic. „Amintirile fac parte din averea minţii mele,
nefiindu-mi necesar să păstrez în birou, în bibliotecă sau
să car în geantă, cu mine, acte sau documente, în
memoria mea găsindu-se foarte bine întipărite fapte şi
evenimente întotdeauna nefalsificate, ca într-o arhivă
bine pusă la punct”. Ştiind că Rudi Trandafir, erudit
profesor de filosofie, „soldat vesel şi trist al timpului”,
cunoaşte în amănunt destinul unei familii năruite de un
fiu bântuit de grave tulburări neurologice, ce au culminat
cu accese abominabile, face tot posibilul să afle
meandrele acestor fapte de viaţă neobişnuite.
Tehnica relatării cuprinse în debitul verbal al unui
narator stimulat de principalul narator, cum e cazul de
faţă, nu e nouă, dar Carp o exersează folosind iscusit
lecţia sadoveniană prin câteva modalităţi simple:
interacţiunea, comentariul fragmentat, implicarea
afectivă, stagnarea lirică a discursului, spre a-i conferi
culoare şi autenticitate. „Ajuns acasă – spune într-un loc
– am constatat că această povestire (a domnului Rudi, n.)
îmi dăduse sentimente care îmi răscoleau liniştea din
adâncul sufletului meu, dar mi-am propus ca trupul şi
mintea să conlucreze în mod corect”. Întâlnirile cu
prietenul Trandafir se soldează de fiecare dată cu alte
episoade, derulându-se în decorul de muzeu al Iaşului, în
care fiecare colţ, fiecare stradă, fiecare clădire îşi au
amintirile lor, în trecerea năvalnică a timpului. Periodic,
atenţia alunecă dinspre fluxul acţiunii spre cei doi
naratori, fiecare cu trăirile şi animaţiile uneori groteşti
ale traiului cotidian. Când e pus în dificultate sau când
vrea să-şi impună autoritatea, naratorul principal nu ezită
să dea curs argoului de cvartal sau să se dea drept „agent
sub acoperire” (!!). Relatarea se amplifică prin venirea
din Canada a unui personaj încărcat şi el cu „istorii”, îl
cheamă Jan Profir, care îşi încredinţează familia din ţară,
greu încercată de fiul rătăcit în alienare, naratorului,
dispus să o scoată dintr-o ursită nefastă. Acesta are
prilejul să-şi dezvăluie calităţile de justiţiar tenace, face
ordine salubră şi pune lucrurile la punct, recuperând inşii
aflaţi în dificultate din ghearele unor medici cupizi.
Cartea decurge în episoade rapide, e un fel de reality
show, gen TV foarte apreciat, construcţie serială liberă şi
nepretenţioasă, care pleacă de la fapte reale, cu
comentarii etice intercalate.
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Din crochiuri şi reminiscenţe este alcătuită cartea
Roua firului de iarbă, apărută după nenorocirea cu
explozia din bloc, în urma căreia locuinţa familiei Carp
a fost compromisă. Se înfăţişează aici o lume puţin
cunoscută a Iaşului, pusă astfel în valoare, cu pitorescul
şi romantismul ei scăpătat, pentru care trebuie să
poposeşti la Manta Roşie, la „barosanul patron” Dănuţ
Suiu, ca să-i descoperi farmecul şi tabieturile. Grupul de
petrecăreţi se înfiripă repede, cu Toni Costaş, „omul
bancurilor”, profesorul Petru Zugun, pasionatul de
Eminescu, tenorul Vasile Filimon, mereu cu ariile la el,
Mihai Bantaş, frământat de soarta satului, Mihai
Romaniuc, fostul strungar, bun de vorbă, „cu ochii
strălucitori, ca de viezure”, şi alţi câţiva, dornici de
cotloane mărginaşe, hărăzite agapelor spumoase, „pentru
a depăna amintiri, dar numai la un păhărel de voie bună,
nu altfel!” Aici se înşiră una după alta „povestioarele
noastre de moşnegi, vânători de piei de cloşcă” (!).
Autorului nostru îi este ştiut rolul pe care şi l-a asumat în
aceste întruniri bahice, în care cozeria este la loc de
cinste. El e colecţionarul de păţanii, sau mai degrabă
cronicarul împătimit de fapte cu tâlc, pentru care mesenii
dau zor să-şi spună amintirile cu oarecare patos şi dichis
V I T R I N A
Vasile Burlui, Sfidarea timpului, editura Cartea
românească educațional, Iași, 2021, 366 p. Prefață
semnată de Ioan Holban.
Pentru cititorul de poezie o carte
ca aceasta semnată de poetul Vasile
Burlui, Sfidarea timpului, ridică
nenumărate probleme existențiale, dar
și de împliniri, pentru că sunt aduse în
prim plan multiple și curajoase
probleme. În fața timpului care mereu
are sau nu are răbdare, omul nu poate
să facă altceva decât ca prin faptele
sale să ridice un adevărat zid de neuitare și de revoltă. În
popor se spune că: nu poți învinge timpul decât dacă
sădești un pom sau mai mulți, dacă zidești o casă, dacă
faci o fântână și dacă ai copii, pentru că prin toate
acestea devii în memoria urmașilor un nume viu și mai
ales peren. Poetul Vasile Burlui a făcut toate acestea și
ceva în plus, adică și-a construit prin cărțile sale o operă
poetică remarcabilă definindu-și astfel personalitatea și
răspunzând multiplelor întrebări pe care le-a adus în
prim plan.Toată această învingere a timpului a fost în
intenția poetului sfidarea, sfidare care nu este una de
orgoliu ci mai mult de nesupunere programată. Sfidarea
timpului așa cum și-a intitulat această masivă carte de
poeme este mai mult decât un gest de nesupunere, așa
cum s-ar lăsa să se înțeleagă la o fugară privire, ci unul
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expresiv. Ei vor „să-şi descătuşeze memoria”,
rostogolind crâmpeie de viaţă, spre a fi consemnate
undeva, în catastiful fractalic al vremii. Comparaţia cu
„Hanu-Ancuţei”, ca model, intervine de la sine. Mai
sunt: consemnate şi alte asemenea locuri agreabile, de
miraj nostalgic – Corso, Edy Mixt, „crâşma din colţul
străzii Berăria Veche cu strada Toma Cozma”,
Vânătorul, Monte Carlo din Codrescu, Ceainăria Utopia,
Mignon şi La Dolce Vita, localuri de pe Lăpuşneanu,
grădina fostului restaurant Iaşul, azi restaurantul Clubul
Bursei, bodega La Vidraşcu, din Copou ş.a. „Niciodată
nu reuşeşti să ştii totul dintr-un oraş cum este Iaşul, el
fiind întotdeauna o ispită pentru cei care doresc să-l
cunoască cu adevărat... Din pământul Iaşului m-am
născut, pe uliţele sale am colindat ani de-a rândul –
străduţa mea dragă Aurora – am trăit şi voi trăi, până voi
intra tot în pământul Iaşului meu drag”. O profesiune de
credinţă...
Plăcute la lectură, cu multe pagini atractive,
cuceritoare prin sinceritate, cărţile lui Corneliu Carp
reprezintă un material de viaţă şi un documentar
ilustrativ, lăsate în voia experienţei narative.
C Ã R Þ I L O R
de virtute intelectuală. În ampla sa prefață care însoțește
această carte, criticul și istoricul literar Ioan Holban face
o adevărată radiografie literară prin evidențierea tuturor
simbolurilor, pe care le-a detectat, pentru că această carte
este, trebuie să o spunem, una a simbolisticii, a
simbolurilor care se pot regăsi în poemele cuprinse aici,
simboluri care evidențiază întreaga paletă lirică a
poetului Vasile Burlui. De la o vreme/ Am un apetit/
Mistuitor/ Pentru focul cel veșnic, pentru arderea de
Tot?/ Mă simt ca un nor/ Risipit în spațiu,/… spune
poetul, parcă anume pentru a-și construi o adevărată
biografie lirică extrem de interesantă. Marea majoritate a
poe-melor din această sfidare… sunt scrise în formă
clasică, formă care îl prinde foarte bine, dovedind că este
un bun creator de sptații eminamente lirice, ca în
următoarele versuri: Trăim prin visul celor care-au fost,/
Înnobilat cu-amară suferință,/ Spălat adesea-n lacrimi
fără rost/ Și cenzurat prin neant și suferință.//Dacă visul
lor mirific nu ar fi visat,/Am rătăci prin constelații lantâmplare,/Debusolați, cerșind la margine de sat,/
Însingurați, fărâma de speranță, fiecare//. Fie că că
vorbește în poemele sale despre Hamlet, despre Ofelia,
despre Richard,despre teatru sau despre muzică, despre
zei și zeițe, poetul se dovedește a fi un intelectual elevat
și rafinat, un intelectual care știe să surprindă personajele
deosebite în poeme încărcate de sensuri metafizice.Un
poem, remarcat și de Ioan Holban, pentru dramatismul
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de excepție în care se manifestă Vasile Burlui, este Viața
ca un teatru, poem dedicat doamnei dr. Nelly
Nazarevici, poem în care prezintă surparea eului
personal, descrierea unei lumi imaginare duse la
paroxism, prin conotațiile deosebite: Orchestra nu mai
cântă și nu mai are ton,/Iar scena e pustie și scândura e
ruptă,/ Cortina strâmb atârnă și sala este mută./ Din
când în când mai cântă o pasăre prin pod/ De crezi că e
paiața cu râsul său nerod./ Și personagii – umbre se
mișcă fără rost/ În comedii sau drame ce parcă nici n-au
fost. Întregul decor eminamente romantic evidențiat în
acest poem conturează, în esență, profunzimea
demersului liric în stil baladesc precum acela al poeților
cercului de la Sibiu, și în mod special al lui Radu Stanca,
într-un dramatism care evidențiază și cultura dar și
inteligența poetului. Viziunea apocaliptică, din acest
poem ca și din altele din această carte, face din poetul
Vasile Burlui un vizionar al unei apocalipse ce se
declanșează asemenea unei furtuni, așa cum am
remarcat, în note romantice sau simboliste dar și
moderne, această modernitate a terxtului liric făcând ca
poezia lui să nu fie nici vetustă și nici anacronică, ci una
adevărată și mai ales subtil-intelectuală. O altă temă
predilectă ce străbate, ca un fir roșu, această carte este
aceea a înstrăinării, a izolării, a însingurării creratorului,
a singularității, a introspecției ființei interioare descrise
prin: castelani, curtezane dar și a catarsisului
reprezentat prin arderea trunchiului de brad bătrân și
prin descântecele Șamanului, cel care nu este altul decât
chiar Poetul.
Atmosfera luminoasă, mereu solară, face din
poemele lui Vasile Burlui din această Sfidare a timpului
un eșafodaj mistic, în nuanțe cromatice provocatoare,
acoperit de penele păsării albastre care te poate ajuta să
traversezi, prin coloristică și prin lectură, Apele de jad
ale Chinei. „Poet al veacului bezmetic și bolund, așa
cum îl cataloghează Ioan Holban, orfic însă, în elegiile
pribeagului rătăcitor prin constelații, Vasile Burlui scrie
în Sfidarea timpului o carte tulburătoare, purtând marca
timpului întunecat care crește în urmă, curgând înspre
necuprins și, deopotrivă, lumina, chiar dacă efemeră, a
timpului regăsit”. Prin toate poemele din această carte,
poetul Vasile Burlui se dovedește a fi un adevărat faur
care știe să îmblânzească, la puterea flăcării fierul,
reușind să subjuge timpul prin versurile sale, prin
modelarea cuvântului aducându-l în situația de a-i servi
să realizeze adevărate opere de artă și să facă în așa fel
ca și cititorul să devină parte integrantă la această facere
a lumii cu care se contopește. Sfidarea timpului propusă
de poetul Vasile Burlui seamănă cu smulgerea focului
din fulger pentru a-l da spre folosință omenirii. Vasile
Burlui propune citiorului de poezie, prin această nouă
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carte a sa, o sumă de poeme care seamănă cu acel foc din
fulger, spre a contribui la modelarea sufletului și
spiritului uman.
Ioan Bărbunțoiu, Fata cu eșarfă verde, editura
Magic Print, Onești, 2016, 552 p.
Romanul Fata cu eșarfă verde
este unul de rememorare și de
transpunere a amintirilor din cuibul
minții în aceea a paginii de carte.
Plecând de la un sfat-îndemn către
cititor și anume: Înainte de a mă
judeca, citește ce am scris, ținând cont
de bunele mele intenții și se termină,
asemnenea unei roți de foc, după ce
își etalează toate pățaniile până la căsătorie, cu: Viața
este frumoasă și merită trăită! Între aceste două
constatări se derulează filmul un ei vieți pline de diferite
întâmplări, multe dintre ele frumoase dar și mai multe
neguroase și încâlcite, așa cum sunt oamenii cu care a
intrat în contact. Că Ioan Bărbunțoiu are darul de a
povesti se poate observa și din acest roman, Fata cu
eșarfă verde, roman amplu, așa cum s-a putut observa și
din cel de al doilea roman al său, Meandrele destinului,
roman în care, cu multă aplecare, urmărește evoluția
unor pesonaje, așa cum se întâmplă și în acesta. Fata cu
eșarfă verde, Prezintă, cu lux de amănunte, viața
unui/unor copii din mediul rural dintr-un sat din sudul
Moldovei, Obileni, urmărind și starea socială a țăranilor
din acele perioade destul de nefericite pentru viața și
existența lor. Sunt redate, cu lux de amănunte, scene
dramatice care s-au derulat în satele românești în
perioada cotelor dar și a colectivizării, cu întregile
privațiuni la care erau supuși țăranii. Relatările din
roman sunt parte din consistența acestui roman făcând în
așa fel ca lectura să fie atractivă, plăcută și chiar
instructivă. Cu un simț al detaliului cu totul special, Ioan
Bărbunțoiu, surprinde multe tare de comportament dintrun anumit mediu, mediu în care și-a desfășurat
activitatea profesională, de-a lungul timpului.
Evidențierea unor caractere cu grave tare de
comportament se face cu competență, cu cunoașterea
elementelor de psihologie umană dar și cu intuiție. Deși
educat într-un mediu antireligios, cunoștințele acumulate
în ceea ce se numește cei șapte ani de acasă își fac simțită
prezența. Credința că Dumnezeu este mereu alături de
om și dacă i se adresează cu rugi sincere este ajutat și
astfel drumul său prin viață este mult mai ușor.
Conștiincios și harnic, Ion, personajul principal,
supranumit de colegi și cunoscuți, Țoiu dar cititorul își
poate da seama că de fapt este chiar autorul romanului,
Bărbunțoiu, străbate, treaptă cu treaptă, cu suficient de
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multe privațiuni, etapele evoluției sale până la momentul
când întâlnind fata cu eșarfă verde, care dă și titlul
romanului, devine un om împlinit, care își recapătă
încrederea că în doi se pot învinge mai ușor greutățile
vieții. Sigur că nu am prezentat decât foarte sumar aceste
etape ale evoluției lui Ion, cu întâmplări diverse, unele
fericite, altele dramatice (vezi scena despre evoluția bolii
tatălui său și apoi, moartea acestuia), rememorarea unor
întâmplări la care a fost martor sau pe care le-a auzit
povestite (vezi scena luptei tatăului său cu lupii atunci
când este surprins pe câmp, noaptea). Toate aceste scene
și încă multe altele ne întăresc și mai mult convingerea
că autorul știe foarte bine să-și dozeze acțiunea, fiind un
bun cunoscător al relațiilor interumane, a
comportamentului fiecărui tip de personaj, dovedind o
bună înțelegere a situațiilor deosebite. Romanul Fata cu
eșarfă verde aduce în prim plan un model de
comportament uman, altruist, gata să se jertfească pentru
cei din jur, fără a ține prea mult cont de consecințe, doar
inteligența nativă cu care este dotat personajul principal,
reușind să-l scoată adesea la liman, chiar cu prețul unor
suferințe nemeritate. Fata cu eșarfă verde este romanul
unui luptător, uneori docil, alteori nu prea, care își
împlinește destinul în mod exemplar în pofida
multiplelor piedici ce i se pun. Ascensiunea sa în viață se
datorează în primul rând tenacității și sacrificiului,
planuri care fac din acest personaj, am putea spune chiar
un erou. Un rol foarte important în realizarea sa îl are,
așa cum am mai spus, și profunda credință în Dumnezeu,
pe care îl simte mereu în preajma sa, ajutându-l atunci
când crede că este la limita de rezistență.
Andrei Breabăn, La porțile destinului (I), Cărări
tenebroase, 238 p. și Zori însângerați (II), 366 p. editura
Salonul literar Vrancea, Odobești, 2020. Prefață
semnată de Ion Popescu-Brădiceni.
Continuându-și
călătoria prin acel
tunel al timpului,
prin anii domniilor
lui Alexandru cel
Bun, Ștefan cel
Mare
și
Sfânt,
Alexăndrel Voievod
și al altor domnitori
din acea perioadă, Andrei Breabăn ne aduce spre
cunoaștere o lume cu totul și cu totul aparte. După cele
două romane masive care se ocupă de începuturile
domniei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, autorul se
reântoarce în timp conturând lumea și situația istorică a
Moldovei, prin aceste două romane noi, Cărări
tenebroase și Zorii însângerați din romanul matriță: La
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porțile destinului, care se derulează în aceste locuri până
la urcarea pe tron a marelui domnitor, Ștefac Cel Mare.
La porțile destinului, prin volumul I intitulat Cărări
tenebroase, își începe derularea prin lumea istoriei
Moldovei din anii de după domnia lui Alexandru cel
Bun, 1430 și înaintează în timp, printre întâmplări de
luptă dar și de diplomație, spre înscăunarea ca dom al lui
Ștefan cel Mare. Bazându-se pe o cercetare a
documentelor vremii extrem de temeinică și
meticuloasă, Andrei Breabăn reușește să te atragă în
această lume ca într-o adevărată capcană și te determină
să nu mai lași această carte din mână până la ultima
pagină. Sigur că imaginația autorului joacă un rol uriaș
pentru a descrie locuri, fapte, întâmplări, oameni (boieri
sau oameni simpli) în realizarea acestei construcții. O
frumoasă trecere în revistă realizează Adrei Breabăn
atunci când ni-l prezintă pe Iancu de Hunedoara, cel care
în cursul domniei sale simțindu-se foarte apropiat de
domnitorii moldoveni, cu care, direct sau indirect, se află
și în relații de rudenie, ajutându-i atunci când aceștia se
află la ananghie, și a fost această situație de puține ori.
Predispoziția autorului pentru descrierile amănunțite ale
localităților, ale boierilor, ale costumelor femeiești și
bărbătești, de sărbătoare sau de lucru, pot constitui
materia primă pentru realizarea unor tablouri
monumentale care să ne transpună în acea lume
fabuloasă, pentru că Andrei Brerabăn are harul de a
detalia, ceea ce nu e deloc puțin lucru, mai asles că ne
îndepărtăm tot mai mult de acea epocă și de acele
vremuri. Deasemenea sunt surprinse relațiile
diplomatice și de strategie militară pe care le săvârșesc
cei ce se află la cârma statelor europene ale vremii și în
mod special ale domnitorilor mai sus amintiți din
Moldova și din Țara Românească. Planurile de luptă pe
care autorul le descrie cu lux de amănunte ale acestora,
pot rivaliza cu acelea ale marilor strategi din Europa
apuseană, prezentată, mai ales prin cavalerii templieri,
mulți dintre aceștia fiind chiar din țările române. Se
remarcă modalitatea pe care o realizează Andrei
Brerabăn de a ni-l aduce în prim plan pe Ștefan Cel Mare
încă înainte de a ocupa tronul Moldovei, cam de prin
1450, când tatăl său, Bogdan Vodă, îl așează alături de
sine să asiste la deciziile tronului, ba chiar să facă drepte
judecăți în divanul Țării Moldove, judecăți de care
înaltul sfat, dar și însuși Domniturul să țină cont, pentru
că se dovedeau a fi de o profundă înțelepciune, fiind un
semn că va fi un bun domnitor de țară, ceea ce s-a și
dovedit pentre numai câțiva ani. Există în acest roman o
adevărată artă a istorisirii ceea ce nu este deloc puțin
lucru, avându-l drept înaintaș pe Mihail Sadoveanu.
Structură și mit, remarcă Ion Popescu- Brediceni, în
prefața la această carte, proza lui Andrei Breabăn se
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regăsește sub semnul străvechilor mituri voievodale. Da,
invit pe cititori, mai spune prefațatorul, la un joc în care
povestireaaparentă dobândește realitate de sticlă
translucidă, ochian miraculos prin care vedem un alt
tărâm (poate al esențelor, poate al erhetipurilor),
conștient, totuși că libertatea asociativă pe care ne-o
voom revendica e și ea aparentă, de suprafață, căci în
realitate suntem pe nevăzute dirijați de coordonatele
culturii ce se și ne constituie, de opțiunile personale
înlăuntrul acestei culturi. Prin romanele scrise de Andrei
Breabăn avem șansa de a plonja într-o lume miraculoasă,
un fel de tărâm al tinereții fără de bătrânețe și al vieții
fără de moarte, el reușind să ne facă participanți la viața
unei lumi pe care o credeam definitiv pierrdută. Proza sa
este remarcabilă, și ca scriitură și ca tematică pentru că
ne învață, pentru cei care nu știu, și ne reamintește că am
avut, de-a lungul istoriei, înaintași de mare cinste, pe
care trebuie să-i cunoaștem și să-i prețuim, să le ducem
prin timp și peste timp memoria glorioasă. O adevărată
lecție de istorie ne aduce prin proza sa Andrei Breabăn.
Dumitru Simion, Andrei, frate cu norocul, editura
Timpul, Iași, 2021, 170 p. Prefață semnată de Nicolae
Busuioc.
Dumitru Simion este autorul mai multor romane din
lumea satului moldovenesc, de care se simte legat, dar și
din alte arealuri, prin care și-a dovedit, cu brio, talentul
de narator și de constructor de personaje deosebite. În
acest nou roman al său, Andrei, frate cu norocul, autorul
face o adevărată introspecție în lumea satului
moldovenesc, Preotești, într-o perioadă de grea
cumpănă, și anume acea perioadă de imediat după
război, când acele locuri au fost bântuite de o mare
secetă, ce a adus foametea. În acea perioadă de grele
încercări, oamenii se descuracau fiecare cum putea să
reziste la acele adevărate chinuri, în care mulți și-au găsit
sfârșitul. Familia Șefan și Profira Vizitiu și cei doi fii ai
lor, Costel și Andrei au încercat să scoată la liman, în fel
și chip, viața lor, prin diferite artificii. Andrei, o fire mai
descurcăreață, după ce a făcut câteva exerciții de comerț,
vânzând păsări și cumpărând ceriale, pleacă la Constanța
să cumpere niște substanțe pentru tăbăcirea pieilor,
pentru un tăbăcar la care intrase ca ucenic. Nu se știe
exact, că autorul sare mult în timp, peste unele etape,
după trecerea a peste 60 de ani, Andrei își face apariția în
acest roman, în mod, oarecum, spectaculos. Un colet
uriaș sosește în satul Preoteși din județul Suceava la
Costel Vizitiu, care este un nepot al bătrânilor părinți ai
celor doi frați. Între timp, Ștefan, Profira și fiul lor
Costel, tatăl nepotului, decedează fără a avea șansa de a
se reîntâlni cu fiul și fratele plecat în Argentina. În
aceastîă țară Andrei devine un adevărat magnat al
V I T R I N A
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locului, cu o stare materială deosebită dar și cu o familie
frumoasă. În coletul trimis în Preotești, Costel, nepotul
lui, descoperă și o scrisoare cu unele doleanțe ale celui
care nu mai știa nimic despre cei din acel sat. Și Costel
și soția lui, după Revoluție au luat și ei calea străinătății
, în Spania, unde au lucrat din greu să adune banii
necesari să-și ridice o casă în satul lor. Toate acestea i le
mărturisește unchiului său Andrei, atunci cănd nepotul îi
face o vizită în Argentina cu o serie de cadouri, care de
care mai expresive și mai emoționante, din și despre
satul copilăriei acestuia. De la opinci, costum popular,
ouă încondeiate, pastramă, sarmale, cozonac, pască și
multe alte bunătăți, nepotul îi dăruiește și câteva plicuri
cu pământ din curtera copilăriei și pe pe mormântul
părinților și fratelui lui, și chiar un caiet, cu flori presate
care să-i amintească de florile și iarba pe care le-a privit
în copilărie. Talentul de povestitor cu care este înzestrat
Dumitru Simion are darul de a-și purta cititorul prin
locuri deosebite de prin Argentina dar și din Moldova, pe
unde călătoresc cei doi, unchiul și nepotul, prin relatări
deosebit de interersante și de spectaculoase. Cei doi, prin
taifasurile lor, reușesc să ne transpună în lumea satului
moldovenesc de dinainte de război, din timpul războiului
dar și de după, când a fost marea secetă și apoi
calamitatea colectivizării sau a marelui exod de după
revoluție prin țările Europei de vest, în căutarea unui trai
decent, fiind mereu sub starea de promisiuni eterne și
realizări minime, ajungându-se în cele mai multe dintre
cazuri la destrămări de familii și la abandonarea copiilor.
Dumitru Simion dă dovada unui bun narator și a unui
creator de situații inedite în desfășurarea faptelor fiind
dublat de un atent sociolog și un bun psiholog. Romanul,
Andrei, frate cu norocul,, ne spune prefațatorul, Nicolae
Busuioc, poate fi înțeles și într-o altă cheie, cea a lecturii
unei scrieri în care personajele se mișcă continuu de la
un punct cardinal la altul al mapamondului, o evadare
din istoria proprie în altă istorie, e ca și cum omul
modern ar trăi elemente ale fantasticului, temporal și
atemporal, tema emigrației devenind un fel de emblemă
– pecete a istoriei contemporane. Cartea lui Dumitru
Simion este captivantă, pe lângă dialogul abundent care
oferă dinamism și oralitate, și prin actualizarea
destinului uman în toată amploarea schimbărilor prin
care trece lumea de azi. Cunoscând și celelalte cărți ale
lui Dumitru Simion pot spune că prin acest nou roman al
său realizează un frumos salt calitativ al scriiturii sale,
romanul devenind cu adevărat valoros și prin modul de a
fi scris și prin acțiunea antrenantă.

Emilian MARCU
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IN MEMORIAM CONSTANTIN SIMIRAD
Trecut la cele veșnice pe 29 martie 2021, Constantin
Simirad a fost comemorat miercuri 31 martie 2021, în
Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași.
Inițiatorul acestei întâlniri, primarul Municipiului
Iași Mihai Chirica, a precizat: „Un om bun, mereu cu
vorbă cumpătată, deschis către mediile culturale și
academice, profesorul universitar Constantin Simirad a
adus firescul în administrația publică, deschizând
municipalitatea ieșeană spre comunitate, dar și către
orizontul european al valorilor democratice. Constantin
Simirad a reușit să redea Iașului strălucirea peste care se
așezase zgura falimentului economic și social al
comunismului. Ne despărțim cu durere de un om care a
făcut din Iași un oraș respectat în întreaga țară.
Amintirea, însă, îi va rămâne veșnică în sufletele
noastre”.
Cassian Maria Spiridon, Adi Cristi, Liviu Papuc,
Marius Chelaru, Eugen Munteanu, Daniel Corbu, Dorin
Popa, Vasile Burlui, Petru Frăsilă, Vasile Iancu, Mircea
Platon, Doina Guriță, Emilian Marcu sunt câțiva dintre
scriitorii ieșeni prezenți la momentul comemorativ.
„Am avut bucuria de a-l cunoaște pe Constantin
Simirad la începutul anilor 90, context în care, ales
primar, ne-am și împrietenit. Fiind și un scriitor
autentic, am avut onoarea să-l public în Convorbiri
Literare cu câteva proze ca în final să devină coleg cu
noi în Uniunea Scriitorilor. Constantin Simirad a fost nu
doar un primar extraordinar. A fost un om de foarte bună
calitate, un om deschis către actul cultural, un om
empatic și un scriitor foarte bun, un publicist redutabil.
Am fost prieteni și ne-am înțeles foarte bine. Mă doare
sufletul că a plecat la ceruri, când putea fi alături de noi
în continuare. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a
subliniat Cassian Maria Spiridon, președinte al Filialei
Iași a Uniunii Scriitorilor din România.
Directorul Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a
Municipiului Iași Adi Cristi a spus că îi este foarte greu
să vorbească despre Constantin Simirad la timpul trecut:
„Este un lucru foarte incomod, pentru că încă sunt
proaspete amintirile pe care domn Costică le-a lăsat aici,
pe a est teritoriu al lumii de dincoace de zbaterea
Sfinxului. Constantin Simirad, putem spune fără a greși,
a fost una dintre personalitățile postdecembriste cele
mai pregnante. El a început construcția orașului în
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dimensiunea sa europeană. În calitate de publicist,
primele tablete le-a publicat în cotidianul 24:Ore, apoi
în Monitorul, Ziarul de Iași, Evenimentul. Toate
tabletele publicate în ziare, la fiecare sfârșit de an erau
adunate în cărți. Acum se pregătește o nouă carte
semnată Constantin Simirad, pe când era încă în putere,
la Editura Junimea”.
Vasile Burlui, președintele Universității „Apollonia”
Iași, a ținut să precizeze că d-nul Constantin Simirad a
fost o personalitate complexă: „L-am cunoscut pe
Constantin Simirad în activitatea politică mai întâi, apoi
în câteva ipostaze prietenești. Constantin Simirad este,
înainte de toate, o personalitate complexă. Aceasta este
trăsătura lui principală. Este unul dintre puținii
politicieni veritabile pe care i-a avut Iașul”.
Despre Constantin Simirad a vorbit si scriitorul
Petru Frăsilă: „De Constantin Simirad mă leagă foarte
multe amintiri. Nu vreau să vorbesc despre formidabilul
primar Constantin Simirad, despre ambasadorul
Constantin Simirad, despre președintele Consiliului
Județean Constantin Simirad, despre omul politic
Constantin Simirad sau despre scriitorul și publicistul
Constantin Simirad. Eu am cunoscut omul Constantin
Simirad, care a fost alături de semeni la bine și la greu
și îmi este foarte greu să accept că un prieten drag a
plecat. Constantin Simirad a fost un om cu un suflet
foarte bun și va rămâne veșnic în inimile noastre pentru
tot ce a făcut și pentru ce a lăsat în urmă. A fost un om
de aleasă ținută morală și profesională, calități ce vor
rămâne neșterse în memoria noastră, a tuturor”.
„Constantin Simirad, un om pe care nu puteai să îl
ignori Toți cei care l-au întâlnit chiar și o singură dată,
pe acest botoșănean minunat, nu îl vor uita niciodată!”,
a concluzionat prof.univ.dr. Dorin Popa.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: Constantin
Simirad, primar înțelept și un intelectual credincios
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul
Moldovei și Bucovinei, a săvârșit la Cimitirul
„Eternitatea”, sâmbătă 2 aprilie 2021, alături de un
sobor de preoți și diaconi, slujba de înmormântare a
scriitorului Constantin Simirad. IPS Părinte Mitropolit
Teofan a citit mesajul de condoleanțe transmis cu acest
prilej de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, „care în
timpul slujirii sale ca mitropolit la Iași l-a cunoscut
foarte bine pe robul lui Dumnezeu Constantin Simirad și
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pe care îl definește ca «primar înțelept și un intelectual
credincios”. „(...) Deşi profesor de ştiinţe exacte, om
politic şi demnitar public, Domnia Sa nu a pierdut
niciodată ataşamentul faţă de credinţa şi spiritualitatea
părinţilor şi strămoşilor săi. În calitate de primar a
iniţiat şi a reuşit să obţină aprobarea Consiliului
municipal pentru ca «Zilele Iașului» să fie organizate,
în fiecare an, în perioada sărbătorii Sfintei Cuvioase
Parascheva, Ocrotitoarea oraşului şi a Moldovei.
Rememorăm cu emoţie zilele blânde de toamnă din anul
1996 şi pelerinajul cu moaştele Sfântului Apostol
Andrei, Ocrotitorul României, la Iaşi, eveniment înscris
în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Apoi, alte
evenimente de mare intensitate spirituală, în cursul
cărora milioane de pelerini trăiau la Iaşi bucuria
întâlnirii cu sfinţii în cetatea Sfintei Parascheva.
Domnul Constantin Simirad a făcut, în anii de după
căderea comunist, ca apropierea dintre Primărie şi
Mitropolie să nu fie la Iaşi doar una fizică, ci una care
continua tradiţia cărturărimii moldave, de simbioză
între credinţă, cultură şi spirit civic, în folosul
cetăţenilor.Avea o evlavie deosebită pentru ocrotitorul
spiritual de la botez, Sfântul Împărat Constantin cel
Mare, cel întocmai cu Apostolii. A împlinit acte
ctitoriceşti şi a ajutat întotdeauna sfintele lăcaşuri de
închinare, din iubire faţă de Dumnezeu şi din respect
faţă de credinţa poporului român. Multora dintre copiii
orfani pe care i-a botezat ca naş, cu discreţie şi omenie,
a ţinut să le dea numele sfântului împărat bizantin, care
l-a ocrotit şi pe el în împlinirea faptelor sale de lumină.
A fost membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei
Iaşilor, în Adunarea Naţionala Bisericească, a sprijinit
multe proiecte culturale şi filantropice, a primit
numeroase distincţii şi medalii bisericeşti, între care:
«Crucea Moldavă», din partea Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei şi medalia «Sfântul Apostol Andrei», din
partea Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. În
anii în care starea sa de sănătate a necesitat dese
îngrijiri medicale, şi-a asumat creştineşte suferinţele şi
încercările vieţii, cu demnitate şi curaj creştin(...)!”, se
precizează cuvântul transmis de Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. „Rugăm pe Dumnezeu să întărească
în această încercare distinsa familie îndoliată, iar pe el,
pe robul Constantin, să-l ierte de păcatele pe care, ca
om, le-a săvârșit, și să-l odihnească în lumina
Împărăției Preasfintei Treimi, a Tatălui, și a Fiului, și a
Sfântului Duh”, a adăugat la final IPS Părinte Mitropolit
Teofan.
*
Concursul de creație literară „Sărbătoarea Poeziei”
de Buna Vestire organizat de Casa de Cultură „Mihai
Ursachi” a Municipiului Iași, în parteneriat cu Uniunea
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Scriitorilor din România – Filiala Iași, s-a desfășurat
anul acesta în format on-line, pe data de 25 martie 2021.
În cadrul celei de-a VII-a ediții a manifestării s-au
înscris peste 100 de elevi de la mai multe colegii și licee
din județul Iași, însă doar cele mai bune poezii au fost
premiate cu diplome și plachete. Juriul – format din Adi
Cristi, Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Nichita
Danilov – a acordat următoarele premii: Premiul I –
Maria Petrescu și Diana Preutu, Colegiul Național
„Mihai Eminescu” din Iași; Premiul II – Mădălina
Botnaru, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași,
Naomi Ranghiuc, Colegiul Național „Garabet
Ibrăileanu” și Mălina Elena Grigoriță, Liceul
„Al.I.Cuza”; Premiul III – Sabina Trincă, Colegiul
Național „Mihai Eminescu” din Iași, Ștefan Ciobăniță ,
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” și Daria Elena Domnaru,
Liceul „Vasile Alecsandri”. Mențiuni: Luca Romulus
Priscornic, Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă”,
Flavia Crețu, Mira Zaharia, Ioana Roxana Boghean,
Colegiul Național, Mihai Andrei Dumitraș, Karla
Amalia Hrebenciuc, Doina Cărbune, Daria Arhire,
Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Lavinia
Ciobanu, Vlad Valeriu Zamfir, Alex Viorel Odăheriu,
Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Vlada Bejan,
Mihaela Tomescu, Ioana Sandu, Colegiul Economic
Administrativ, Gabriel Bungianu, Liceul Teoretic
„Dimitrie Cantemir”, Miruna Petruța Manole, Colegiul
Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”,
Iulia Raicu, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, Andreea
Maftei, Liceul special „Moldova”, Tîrgu Frumos,
Camelia Costea, Colegiu Pedagogic „Vasile Lupu”,
Dominic Eduard Roca, student.
*
Joi, 1 Aprilie 2021, la împlinirea a 140 de ani de la
nașterea scriitorului Octavian Goga, a fost inaugurat un
bust al poetului, amplasat în Copou, la intersecția dintre
bulevardul Carol I și str. Gheorghe Asachi. Ceremonia
de dezvelire a primului monument din Iași dedicat
marelui scriitor a fost oficiată de primarul Municipiului
Iași, Mihai Chirica și președintele Uniunii Scriitorilor
din România – Filiala Iași, Cassian Maria Spiridon.
Totodată, a fost dezvelită și o placă informativă,
amplasată în fața casei în care a locuit scriitorul
Octavian Goga în perioada Primului Război Mondial,
situată în str. Gheorghe Asachi, nr. 9. Bustul lui
Octavian Goga, realizat în anul 1991 de sculptorul
transilvănean Victor Cristea la Sighișoara, a fost
achiziționat de Ateneul Național din Iași anul acesta și
recondiționat de artistul plastic Ciprian Stratulat.

195

Din viața filialei...
În luna martie 2002, cu ocazia împlinirii a 100 de
ani de la naştere, are loc un Centenar George Lesnea.
Dintre acţiunile organizate: dezvelirea plăcii
memoriale George Lesnea de pe blocul TAROM, unde
George Lesnea şi-a petrecut ultimii ani de viaţă, Casa
cu Absidă – Simpozion consacrat vieţii şi operei lui
George Lesnea, pomenire la mormîntul poetului
George Lesnea, de la Cimitirul Eternitate. Cu acest
prilej la Casa cu Absidă a fost inaugurată expoziţia
permanentă de de portrete de scriitori intitulată
„Caractere”, donaţie a pictorului Dan Hatmanu.
La data de 27 ianuarie 2003 a avut loc ședinţa
Comitetului de Conducere al Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor. Comitetul Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor a aprobat sărbătorirea scriitorilor care au
împlinit cifre rotunde: Gheorghe Blănaru – 70 ani
(21.01.1933), Ion Hurjui- 70 ani (1.05.1933), Horia
Zilieru – 70 ani (21.05.1933), Corneliu Ştefanache- 70
ani (23.08.1933), Silvia Obreja Cernichievici – 75 ani
(3.09.1928), Mircea Popovici- 80 ani (21.04.1923),
George Popa – 80 ani (6.07.1923) şi Onu Cazan din
Suceava – 75 ani (15.10.1928). De asemenea,
Comitetul a votat favorabil solicitarea Institutului de
Filologie „Alexandru Philippide” ca Filiala Iaşi a
Uniunii Scriitorilor să se implice în organizarea
Simpozionului Internaţional „Limba şi literatura
română din spaţiul etnocultural dacoromânesc şi din
diasporă”, găzduind o întâlnire cu unii dintre
participanții la această manifestare.
O nouă ședință are loc pe 24 februarie 2003. Ca
prim punct al ordinii de zi a fost o informare a
domnului Cassian Maria Spiridon cu privire la ultima
şedinţă a Comitetului Director. „În această şedinţă a
fost stabilită lista scriitorilor (în număr de o sută) care
urmează a primi indemnizația de merit, constând în
două salarii medii pe economie. Din Filiala Iaşi au fost
recomandaţi comisiei centrale: Constantin Ciopraga,
Daniel Dimitriu, Alexandru Husar, Cezar Ivănescu,
Mihai Ursachi”. De menționat că Filiala Iaşi a trimis o
listă cu recomandări pentru 77 de membri ai săi.
O altă informare, a domnului Cezar Ivănescu, a
vizat ultima întrunire a Comisiei de validare: „Dintre
propunerile ieşene au fost validate 11: Angela BaciuMoise, Constantin Călin, Neculai Cârlan, Eugen
Dimitriu, Dionisie Duma, Bogdan Hanu, Dan Ilie,
Oana Lazăr, Valeriu Mardare, Gheorghe Neagu, Liviu
Pendefunda, altele urmând a fi discutate în proxima
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şedinţă a Comisiei”. Secretarul Filialei, domnul
Grigore Ilisei a informat Comitetul despre situația
achitării cotizației: „Deşi s-a înregistrat o creştere a
numărului celor care au plătit în anul 2002, există încă
destui restanţieri. Aceştia vor fi atenționați printr-o
scrisoare să-şi onoreze această obligaţie statutară.
Cotizaţia este de 120.000 lei anul, 60.000 lei pentru
pensionari”. (...)
Propunerile USR Filiala Iaşi, din anul 2003,
pentru Ordinul Meritul Cultural: Alexandru
Andriescu, Petru Ursache, Nichita Danilov, Florin
Faifer, Val Panaitescu, Nicolae Turtureanu.
Pentru Medalia Meritul Cultural :Gloria
Lăcătuşu, Constantin Parascan, Dorin Popa, Daniel
Corbu.
În şedinţa din 9 februarie 2004, Comitetul a luat în
discuţie şi a aprobat retragerea din funcţia de secretar
al Filialei Iaşi a lui Grigore Ilisei, urmare a plecării
într-o misiune în străinătate. A fost ales secretar
interimar al Filialei Iaşi a USR Lucian Vasiliu, secretar
adjunct Cassian Maria Spiridon. Comitetul de
conducere a fost completat, conform statutului, cu
primul aflat pe lista votată la alegerile din 2001: Adrian
Alui Gheorghe din Piatra Neamţ.
La data de 22 aprilie 2004, ca urmare a Adunării
Generale a Filialei Iaşi a USR, au fost desemnaţi
următorii delegaţi pentru votarea noului Statut al USR:
1. Gellu Dorian – 63 voturi pentru; 2. Valeriu Stancu –
63 voturi pentru; 3. Bogdan Ulmu – 62 voturi pentru;
4. Mircea A. Diaconu – 60 voturi pentru; 5. Cristian
Livescu – 63 voturi pentru. Rezerve: Daniel Corbu –
46 voturi pentru, Vasile Proca – 46 voturi pentru.
Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor a primit în
rândurile ei, în anul 2004, 15 noi membri: Liviu
Apetroaiei (Iaşi), Noemi Bomher (Iaşi), Aurel Brumă
(Iaşi), Şerban Chelariu (S.U.A), Nicolae Corlat
(Botoşani), Constantin Dram (Iaşi), Gabriel Mardare
(Iaşi), Simona Modreanu (Iaşi), Ion Muscalu (Iaşi),
Dumitru Pană (Buzău), Marinică Popescu (Iaşi), Doru
Scărlătescu (Iaşi), Vlad Scutelnicu (Botoşani), Vasile
Spiridon (Piatra-Neamţ), Mihai Sultana Vicol
(Suceava).
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Risipei se dedă florarul… și noi, parcimonios,
cetitului revistelor. Cu pandemia subsuoară și
speranța fîlfîind neputincioasă precum surata ei
din cutia Pandorei. Asta e. dar noi ne îmbărbătăm,
admirînd portretul lui Brâncuși pictat de
Modigliani, de pe prima copertă a revistei
Hyperion. Și adăugăm și fragmentul din misiva
pictorului: „Nu pot să termin portretul tău. Nu pot
să te fixez și să te definesc. Ești viclean ca o vulpe.
Dar nu te pot picta ca pe o vulpe, fiindcă ai o inimă
bună de țăran. Nu te pot picta ca pe un om de
știință, deși ești detașat ca orice savant. Ești un
bucătar excelent. N-am mâncat nicăieri o friptură
de berbec mai bună decât la tine. Cum o să te
pictez ca bucătar? Te văd că postești zile întregi
până la înfometare pentru a atinge stadiul
iluminării. Dar cum să se pictez ca sfânt? Când îți
licăre ochii de fiecare dată când aduc târfe pe aici?
Tu ai fațete în figura ta atât de felurite încât nu pot
desena fizionomia inițială. Spune-mi ce fațetă
preferi?”. Am uzat de această lungă reluare de text
pentru că sigur este o revelație pentru cei care nu
au reușit să răsfoiască paginile lui Petre Pandrea,
Amintiri și Exegeze. Trist și editorialul lui Gellu
Dorian, Orașul fără memorie. Nu ocoliți nici
„joaca” Norei Iuga cu Angela Baciu în postură de
intervievantă și complice la cartea mai drăguț
decât dostoievski. Veți afla, în paginile revistei
care sunt poeții supuși sondajului pentru Premiul
Național de Poezie „Mihai Eminescu” dar și pe cei
care aspiră la premiul de debut. Revenim la
Familia. De unde vă oferim un panseu al lui
Gheorghe Grigurcu: „O formă de ripostă: să
proiectezi asupra adversarului nu o sumă de
defecte, ci o sumă de calități. Care să-l strivească
sub ironia contrastului.” După abundența de
cronici literare de întîmpinare, ne oprim și la
poemele propuse în acest număr și, subiectiv cum
CONVORBIRI LITERARE

suntem, vă oferim ceva din revolta lirică a
Cristinei Stancu: „spațiul în care mă puteam încă
bănui a dispărut. doamna mari m-a/ învățat într-un
hotel din nottingham cum să schimb paturi în timp
record,/ să spăl căni cu fețe de pernă folosite. încă
am impresia că mă deplasez/ pe coridoare cărând
după mine o pungă de gunoi tot mai grea și un sac/
de lenjerie murdară”. Ion Simuț, revenit, probabil,
la sentimente mai bune față de revistele literare, ne
propune „deschiderea” unui dosar: Polemica Virgil
Ierunca – G. Călinescu în jurul versiunii franceze
a unei istorii a literaturii române (1956-1957). Din
Discobolul spicuim din grupajul liric al lui Vasile
Igna: „Până la urmă iar se face dimineață/ și ziua
crește ca un mușuroi de lut/ de poala lumii oarbă se
agață/ și vede-n zare ce n-a mai văzut” (Până la
urmă). Mircea Popa reia discuția despre
Epistolarul Mircea Zaciu – Ion Pop, respectiv, cele
două volume din Jurnalul lui Mircea Zaciu, editate
de Mircea Petean la Limes. Și ajungem la
„strigăturile” lui Ion Gheorghe: „Am văzut o
muscă/ Cât o gâscă/ Ba-i un pelican/ Peste-o
pelicană/ Din Imperiu American/ Spre Republica
Persană (Dronă) dar și: „Dunărea a devenit un
fluviu incontinent/ hai să ne mutăm pe alt
continent” (Proiect). Petru Cimpoeșu ne propune
un fragment din Frica de viață, fără alte precizări.
Probabil, un viitor roman? Să poposim și la Litere.
Inevitabil, ne oprim la editorialul lui Barbu
Cioculescu, Mircea Eliade între abilitate și
clarviziune. Și iar ne întoarcem la inegalabilul
jurnalist Pamfil Șeicaru și la comentariile sale
privind procesul lui Constantin Noica. Pretextul
este cronica semnată de Eliade la romanul lui Ionel
Teodoreanu, La Medeleni. Articolul a fost publicat
în Neamul Românesc, numai că, în timp, atitudinea
gazetarului față de atitudinea lui Eliade în procesul
Noica se schimbă radical. Și de aici, fluctuațiile de
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opinii: „Mircea Eliade se menține, cu o consumată
abilitate, în postura de eunuc în seraiul ideologiilor
politice; eunucii păstrează o perfectă neutralitate în
domeniul afectiv”. Necesar didactic, este și titlul
lui Mihai Cimpoi: A fi eminescolog. Referința face
trimitere la un nume incontestabil legat de
Eminescu: Petru Creția. O reverență în fața
memoriei Leonidei Lari ne propune Lina
Codreanu, cu o addenda critică la una dintre cărțile
poetei de peste Prut. Și ne îndreptăm către
Luceafărul de dimineață, cu un Nichita Stănescu,
pozînd imperial pe prima pagină. Aflată într-un
conflict cu un grup disident care contestă multe
atribute ale USR, Uniunea, prin Varujan
Vosganian, face o serie de precizări privind
intențiile și pericolele care se nasc de aici. Pagina
de poezie îi aparține lui Arcadie Suceveanu, din
care ne grăbim să cităm: „Cine mi te-a adus pe
țărmul bibliotecii:/ vikingii cei războinici,/
caldeenii sau grecii?/ Ești femeia ligurică, în trup/
cu subțirimi de italie,/ elenă – ilină sau/ rusalcănatalie?/ Așa am strigat/ și mi-am înălțat lancea/
spre moara de vânt, prin/ ținutul La Mancha”
(Adolescentină eșarfă). Urmează trei texte critice
dedicate lui Nichita Stănescu (Mircea Bârsilă),
Marin Sorescu (Daniel Cristea-Enache) și Mihai
Ursachi (Cornel Ungureanu). Toate cu greutate și

acribie critică firească. Cum ar arăta biblioteca
ideală în viziunea lui Adrian G. Romila ori Gellu
Dorian cetiți din paginile revistei. Și nu ocoliți nici
fragmentele semnate de Valeriu Stancu. Pentru
final am ales Bucureștiul literar și artistic, un
proiect cu viață lungă al lui Coman Șova și
Florentin Popescu. Cu fotografiile în bernă ale lui
Nicolae Dabija și Calistrat Costin, cărora le vom
duce dorul, la fel ca la alți colegi scriitori care au
trecut Acheronul…Vă mai amintiți de Bunicul și
Bunica, textele din manualele decente de odinioară
ale lui Barbu Ștefănescu Delavrancea? Ni le oferă,
nostalgic, cei din redacție. Iată-l și pe poetul
Coman Șova: „Seara lumina va intra în mare/ încet
culcându-se de-a lungul/ acolo unde pământul e
tainic// Liniște ca-n sângele urșilor iarna/ când
zăpezile uită să se mai oprească// Vom călca umbra
paltinilor în picioare/ ca pe toți anii aceștia/ și vom
ajunge ținându-ne de mână/ în spatele nopții”
(Calm). Un sumar compozit în care fiecare își
poate lesne găsi lectura preferată, cu grupaje de
poezie care adună poeți consacrați și mai puțin
consacrați, traduceri (Paul Eluard) în fine, toate
ingredientele unei lecturi plăcute.

IN MEMORIAM
Scriitorul Constantin Mănuță a trecut la cele veșnice pe 1 aprilie 2021.
Născut pe data de 21 decembrie 1948, Constantin Mănuță a debut publicistic în
Cotidianul Flacăra Iașului, 1967, cu poezia Dorul meu. Editorial a debutat 30 de ani
mai târziu, în 1997, cu volumul de poezii Din toate rănile sufletului ,Ed. Junimea.
Dintre volumele de poezie publicate amintim: Orele umbrei, 1998, Ed. Junimea, La
răsărit de cuvânt, 1999, Ed. Bolta Rece, Steaua de cucută, 2001, Ed.Tehnoppres,
Instanța grea, 2003, Ed. Cronica, Zidit în zbor, 2004, Ed. Cronica Înzăpezit sihastru,
2006, Ed. Pim, Melancolie de stea, 2007, Ed. Cronica, Cocor de fum, 2008, Ed. Timpul,
Taina din rană, 2010, Ed. Timpul; Fior târziu, 2011, Ed. Timpul, Zodia Coronavirus,
2020, Ed. All Zenit. În 2004, a publicat volumele de proză- microeseuri filosofice:
Crucea Viscolită și Proză-Micromonografie literară (în colaborare cu Magdalena Mănută, Vasile Filip-Vârful
cu dor al poeziei românești, 2004, Ed. Pim Iași).
A colaborat la revistele: Poezia, Amfiteatru, Cronica, Ginta latină, Neamul Românesc, Convorbiri
Literare, Opinia, Opinia Moldovei, Flacăra Iașului, Revista Română, Coloana Infinitului, Dor de dor etc.
Prin plecarea lui Constantin Mănuță la Veșnicie Uniunea Scriitorilor din România a pierdut o voce
sensibilă a poeziei românești.
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„Bună ziua! Cred că aș putea ajuta unele persoane prin
ceea ce fac când scriu drept urmane aș avea o întrebare. Nu
consider că sunt un artist, scriitor sau vreun talent
nedescoperit dar cred ca în lupta cu coala albă am reușit să
înșir câteva rânduri care-mi reflectă viata și aș vrea să
întreb dacă aș putea să la public la dumneavoastră? Marian
Costea” – Nu, domnule Marian, cu versuri precum cele pe
care le vom cita în continuare (de aceeași factură valorică
fiind tot ce ne-ați trimis), nu puteți accede, încă, în paginile
revistei: „Să-mi furi timpul din viața pe care demult am
pierdut-o și sa te-n tristeze tristețea ce-o cred fericire,/ Sămi privești zilele ce se scurg înșiruite pe-un fir al vieții
murdar de amintiri nedemne,/ Să-mi dai să cred ca pot sa
fiu un colț în lumea pătată de propriile gânduri îndepărtate
de adevăr,/ Înseamnă să-mi dai ce n-am, să cred că pot, să
vreau mai mult, să-nvăț ce vreau dar să-mi iei ce am!” –
Am eliminat virgulele pe care le folosiți între subiect și
predicat pentru a nu deruta cititorii. Pe lângă faptul că stați
foarte prost cu gramatica limbii române, la dvs. nu se
întrezărește, din păcate, nici măcat o urmă de talent literar.
Patru poeme scurte din cartea Adinei Mariana Tabacu,
recomandată nouă de poetul Dumitru Andreca luna trecută:
„păsări pe ramuri/ legănată de cântec/ lumea surâde”;
„capul pe caiet/ toate visurile curg/ direct în poem”; „părul
ei blond/ strașnic odgon de tras/ în adânc”; „caii prin vise/
încă trag diligențe/ pline cu fluturi”.
Și o fabulă de Victoria Furcoiu, intitulată Împăratul și
privighetoarea: „A fost demult, demult, în lumea
păsărească/ Un fel de împărat ce-avea să le vestească/
Păsărilor supuse, că el va răsplăti/ C-un premiu pe aceea
care va dovedi/ Că are pentru pui iubirea cea mai mare,/
Vizibilă în cuib, la o verificare./ Premiul avea valoare,
fireşte, nu în bani,/ Ci-asigura provizii de hrană pe doi ani,/
Celei ce-ar fi convins că-i cea mai iubitoare,/ Oricât ar fi
avut familia de mare./ Şi-au început pe rând să-arate
fiecare/ Iubirea, însă barza zise convingătoare:/ Şi am grijă
ca puii să-mi fie îngrijiţi, Deci nimeni în iubire de pui nu
m-ar întrece,/ Oricine poate spune, ei sunt cei mai iubiţi!/
La fel şi alte păsări, ca şi ea, prezentau/ Spre puii lor, în
toate, câtă iubire-aveau./ Atent, pe fiecare-împăratu’a
ascultat,/ Apoi, a spus, fireşte, ce hotărâre-a luat:/ – Am
înţeles, desigur, că adevăr aţi spus,/ Dar am şi cercetat prin
cuiburi şi-am ajuns/ La hotărârea dreaptă, că cea mai
iubitoare/ De puişori se-arată mica privighetoare!/ Decizia
luată stârni multă mirare/ Şi multe dintre ele strigară-n cor:
– eroaree!!/ – Ştim (zise tare una, ceva mai îndrăzneaţă),/
Că ea este, desigur, mai bună cântăreaţă./ Dar... oare, dintre
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toate, e cea mai iubitoare/ De pui? Mă roade aprig această
întrebare!/ Sau... altul e motivul să ia premiul cel mare?/
Ştiind că nicidecum n-a fost părtinitoare,/ Ci foarte
înţeleaptă fu hotărârea sa,/ Cu mult calm, împăratul le-a
explicat aşa:/ Am ales-o pe merit (n-am cum să mă
încurc),/ Fiindcă-n cuibul dânsei sunt şi doi pui de cuc./
Deci nu îşi îngrijeşte doar puii ei iubiţi,/ Ci şi pe-aceia
care-s de mamă părăsiţi./ Mare şi-adevărată este iubirea
sa,/ De poate să iubească şi puii alteia!/ Cum glasul îi e
dulce şi cântecul duios,/ Aşa-i pe dinăuntru sufletul ei
frumos!/ Morala:/ Ca pasărea cea mică, la fel puteţi şi voi,/
Dragi oameni, să fiţi darnici, şi buni, şi iubitori!/ Aşa cum
vă iubiţi copiii minunaţi,/ Să le-arătaţi iubire şi celor
întristaţi,/ Rămaşi orfani pe lume sau (vai!), abandonaţi!”.
ANTOLOGIA CURIERULUI

Cătălin RĂDULESCU
Informaţii în rapel
Gadgetul îşi făcuse auzit logoul de câteva ori chiar şi în
cursul nopţii, semn că lumea, precum Globul, nu se opreşte
nici măcar o secundă în loc. Privind resemnat la husa în
care smartul stătea cuminte, îşi aminti fără de speranţă că
ziua aceea, ai cărei zori mohorâţi abia îşi atârnaseră
năframa de ferestre, avea să fie ultima: chiar în textura
dânsei era prevăzut a fi sfârşitul lumii, cam pe la amiezi şi,
fiindcă o catastrofă nu vine niciodată la pachet singură, un
alt sinistru avea să se producă pe la miezul zilei, cam pe la
prânzişor: sosirea solstiţiului de iarnă! – Sfârşitul de lume
ca sfârşitul de lume, mai treacă-meargă, dar la chestia cu
solstiţiul oamenii reacţionaseră panicat dar diversificat –
unii făcându-şi o rugăciune suplimentară, alţii dând chiar
un acatist în plus de să moară capra vecinului, anumiţi
aplicând o chelfăneală zilnică în plus atât consoartei cât şi
progeniturilor, pentru ca mai spre amiezi să nu-şi ierte nici
amantele – pentru ca o altă categorie să reacţioneze de-a
dreptul ciudat, sacrificând în mod bizar mielul, nu porcul.
Îndrăzni în cele din urmă să deschidă husa touch-screenului şi un nod i se opri în gât: starea vremii pentru câteva
zile, în metru lugubru! La ce trebuia să se aştepte populaţia,
trebuia să afle fiecare cetăţean: se anunţau pentru acel
început de iarnă fenomene extreme, cum ar fi ninsori la
munte care ajutau la deschiderea sezonului de ski, ba chiar
intensificări ale vântului pe alocuri, un ger halucinant de
minus cinci grade pe platoul de la Moşnegele şi, ce era mai
grav, vortexul polar care aducea înnorări mai accentuate în
nord-vestul teritoriului!... Pătruns de adevărul că există
multă nenorocire pe lume, se retrase în camera de baie spre
a se primeni; se spălă, se bărbieri, ca de ultima oară, privind
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blazat la apa de la robinet despre care o altă ştire
catastrofală anunţa că a pierdut o moleculă de oxigen, nici
cea de hidrogen nepărând că mai vrea să poposească mult
în faţa simbolului H. Cât despre Fosfor, simbolul P al
acestuia, dispăruse defnitiv din Sistemul Periodic al
Elementelor.
Nu mai era de trăit! Şi, deoarece se auzise un nou
semnal al telefonului, deschise intempestiv husa şi citi;
zâmbi larg, în sfârşit o glumă bună, la fel de inteligentă
precum gazetarul ce o exhibase, relatând cum un coleg al
său, în timpul unui interviu, întrebase un renumit
voleibalist cât fac 1 + 14. După ce rejectase adânc, acesta
răspunsese sobru şi competent, dându-şi seama rapid de
comutativitatea problemei: 15! Cum de ştiuse!?... –
Răspunsul antologic făcuse deja înconjurul planetei – ţinea
să precizeze redactorele.
Se pregătea să iasă din casă. Fiindcă trebuia să ajungă
la un interviu de angajare. Când, deodată, gadgetul îşi făcu
din nou auzit logoul. Deschise înfrigurat husa protectoare şi
o nouă realitate cutremurătoare îi lovi văzul; chiar aşa şi era
formulat titlul informaţiei – intervenţia cutremurătoare a
principalului ştab al saivanului, despre care trebuia să ştie
toată populaţia: având în vedere că sosea sezonul
guturaiului, toată populaţia trebuia să respecte regulile
elementare de igienă, spălatul pe mâini după ce ducea
gunoiul la pubelă ori se ştergea la popou, precum şi evitarea
de a-şi strănuta unul în nasul altuia şi de a se ţucăi chiar şi
în cele mai neînsemnate ocazii. Pătruns de adevărul
terifiantei informaţii, ieşi în stradă.
Mai era ceva timp până ce trebuia să ajungă unde avea
de ajuns. Aşa că o luă agale pe străzi. Ziua era mohorâtă,
umedă şi cam rece, aşa cum stă bine unei zile de decembrie.
Cenuşiul de afară era parcă decorul perfect pentru ultima zi
a Planetei, după ce că mai era şi zi de solstiţiu... Lumea nu
prea părea conştientă de gravitatea momentului,
perindându-se mai departe grăbit şi absent pe trotuarele cu
asfalt umed. Chiar atunci, logoul gadgetului se făcu auzit
din nou: înfrigurat, citi, aproape smulgând telefonul din
husă: ştirea era chiar bombă, după cum anunţa şi titlul, căci
o pisică tăiase calea unui autoturism pe autostrada Adn-x,
un grup de specialişti evaluând în valută forte pagubele pe
care zisul carambol le-ar fi produs dacă ar fi avut loc prin
încercarea de evitare a pisicii, excluzând cu rigurozitate că
s-ar fi putut pierde şi vieţi omeneşti; până acolo se mersese
cu rigurozitatea predicţiei, încât tot probabilistic se

desemnară şi societăţile de asigurări ce ar fi achitat costul de
după distracţie, ceea ce produse o reacţie viguroasă a unuia
din diruguitorii unei societăţi de asigurări care, deplasânduse la faţa locului, cu vântul răvăşindu-i părul sur dar şi
acurateţea sunetului din microfon, rosti răspicat că în
asemenea situaţii evaluările sunt mai complexe,
neachitându-se integral cuantumul pagubelor. Oricum, totul
rămăsese la condiţional-optativ, deoarece în realitate se
produsese varianta cea mai simplă ce transformase sărmana
mâţă – care mai era pe de asupra şi neagră – în bulion.
Într-un târziu, ajunse şi dânsul la destinaţie. Mai erau
douăzeci de minute până la momentul solstiţiului, şi o
persoană în faţă la interviu. Un calcul simplu, probabilistic,
demonstra că după atâtea catastrofe ratate pe acel an –
schimbări de poli magnetici, meteoriţi ce nu nimeriseră
Planeta – măcar de data asta erau mari şanse de a se împlini
halucinanta profeţie cu sfârşitul lumii! - Urciorul o merge o
dată, de două - dar chiar de trei ori la apă!...
– Poftim înăuntru, apăru în prag intervieviatorul. În faţa
sa nu mai era nimeni, demult.
– Atribuţiile tale sunt următoarele, intră acesta direct în
problemă. Candidatul privea încordat pe fereastră, ceea ce
îi dădea un aer de maximă concentrare. `Candidatul ideal!”,
cugetă cel ce intervieva.
– Beneficiile sunt acestea..., continuă omul de cealaltă
parte a mesei. – „Nu pune o întrebare, ascultă cu maximum
de atenţie, politicos, nu a intrat până nu a fost poftit!... deci
leafa minimă pe economie...”, făcu dânsul un mic semn în
agendă. Candidatul continua să privească cu ochi sticloşi
pe geam.
– Eşti angajat!, exclamă celălalt, care în materie de
bună-părere ajunsese la paroxism, nemaiputând să se
abţină. De mâine te prezinţi la...
În acel moment, ceasul de perete indică ora exactă a
solstiţiului de iarnă, cu urmarea sinistră ce se văzu
instantaneu pe fereastră – anume o ninsoare ca în basme.
Fu momentul în care candidatul, ajuns la rându-i pe culmea
seriozităţii paroxistice, izbucni brusc într-un nestăvilit şi
tumultos hohot de râs, pe post de necesar contrast în raport
cu lumea mult prea serioasă, onestă şi sobră în care trăia, şi
care nu părea a mai putea fi salvată din acea stare nici
măcar de vreun vaccin-panaceu fie el chiar şi în rapel,
contra turpitudinii ignare şi a ignominiei absolute.

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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