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UN SCRIITOR LIVRESC,
MIHAIL SADOVEANU (I)
Cassian Maria SPIRIDON

Argumentaţia lui Titu Maiorescu în sprijinul
acordării Premiului „Adamachi” al Academiei
Române lui Mihail Sadoveanu, publicată în
numărul pe martie 1906 al Convorbirilor
literare, îşi păstrează aproape integral
actualitatea, cel puţin trimiterea la prima etapă de
creaţie de pînă imediat după prima conflagraţie
mondială.
Referatul criticului de la foaia junimistă se
centrează pe volumele publicate în 1904 –
supranumit de Nicolae Iorga anul Sadoveanu. Se
face trimitere la Povestiri, Şoimii, Dureri
înăbuşite şi Crîşma lui Moş Precu (pe ultima este
indicat anul 1905, dar a fost difuzată din
decembrie 1904), şi sunt apreciate drept creaţiuni
de o puternică originalitate, inspirate de intuiţia
exactă a unor tipuri diferite luate de pe toate
treptele societăţii noastre, mai ales dintre ţărani
şi micii tîrgoveţi, şi exprimate într-o formă
perfect adaptată mijlocului social descris.
Maiorescu, după această deschidere sintetică,
îşi mărgineşte darea de seamă, cum precizează,
la cele 15 nuvele cuprinse în Povestiri,
însoțindu-și opiniile critice cu citate consistente.
Rîndurile de la finalul nuveletei Năluca, unde
povestitorul rezumă situația, dau, ne spune
criticul, un farmec de poezie prin amintirea
timpului veșnic trecător. Considerînd că-i
binecunoscută povestirea Cozma Răcoare, cu
picantul ei deznodămînt dramatic, n-o mai
analizează şi concede că este un mic giuvaier al
literaturii novelistice. Nuvela fusese tradusă şi
găzduită deja de revista germană Deutsche
Rundschau.
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În 1903, tînărul Sadoveanu îşi începe
colaborarea la Sămănătorul, revistă înfiinţată la
sfîrşitul anului 1901 (2 decembrie) de Al.
Vlahuţă, însoţit de G. Coşbuc, cu concursul
binevoitor al ministrului, pe atunci, Spiru Haret.
Astfel se naşte curentul sămănătorist, sintetizat
de versurile fondatorului: „Păşeşte-n ţărînă
sămănătorul/ Şi-n brazda neagră, mucedă de
rouă,/ Aruncă-ntr-un noroc vieaţă nouă,/ Pe care
va lega-o viitorul”… la care va adera şi N. Iorga,
care va prelua în 1903 şi direcţia ei. În numărul
15, din 13 aprilie 1903, Sadoveanu publică aici
povestirea Necunoscutul.
Vizitat la Fălticeni de Zaharia Bârsan, acesta,
în numele lui Şt.O. Iosif, îl invită să fie parte în
redacţia Sămănătorului. Pe 3 noiembrie se mută
în Capitală, iar pe 8 noiembrie participă pentru
prima oară la şedinţa săptămînală de redacţie,
prezidată de N. Iorga, unde, între altele, se
stabileşte publicarea în volum a romanului
Şoimii. Mai întîi va fi publicat în foiletonul
ziarului Voinţa naţională, de remarcat, însoţit de
prefaţa lui Vasile Pârvan: Romane istorice cu
subiecte naţionale. Este evidentă comuniunea de
idei şi de preocupări a celor doi.
Impresiile de după prima întîlnire
redacţională sunt comunicate de proaspătul
redactor lui Enric Furtună, mai vechiul său
prieten din anii de liceu: „Aseară a fost şedinţă
literară la Iorga. Nu-ți spun nimic, dar, drept săți spun, nu mă așteptam să fiu primit așa de bine
și să fiu lăudat de Iorga, așa cum am fost. Ce om
admirabil. (Nu pentru că mi/a spus vorbe bune...)
– dar ce om fenomenal, ce om bun, vesel și de
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petrecere. Savant și om – două lucruri care nu se
împacă întotdeauna” (apud I. Oprişan).
De altfel, Iorga va părăsi Sămănătorul în
toamna lui 1906, lăsînd revista în seama lui M.
Sadoveanu şi I. Scurtu, pentru a se ocupa de
Neamul Românesc – foaie de luptă politică şi
culturală creată de el încă din primăvara
aceluiaşi an.
Primul număr apare pe 10 mai 1906, iar pe 17
octombrie 1906 N. Iorga se retrage de la revista
Sămănătorul printr-o epistolă adresată lui St.O.
Iosif, M. Sadoveanu şi Ion Scurtu. Pe 18
octombrie, a doua zi, aceştia îi răspund, rugîndul să revină asupra acestei decizii. Ceea ce nu se
va întîmpla.
Maiorescu, în darea de seamă către
Academie, explică răsunetul deşteptat de
scrierile sadoveniene: „Am menţionat de la
început originalitatea autorului, originalitate
puternică atît în concepţiunea, cît şi în
fecunditatea ei, intuiţia lui exactă şi adaptarea
formelor de exprimare la feluritele împrejurări.
Stilul d-lui Sadoveanu este de mare sobrietate,
cuvîntul nimerit deşteaptă în cetitor totdeauna
imaginea plastică văzută de autor. De aceea şi
impresia de ce ne rămîne mai ales de la
descrierile naturei”. Şi, ca argument, citează un
fragment din Povestiri.
Descrierile naturei, cum spune criticul, vor
continua să fie în tot lungul operei de o negrăită
frumuseţe. Nu doar descrierile sunt apreciate, ci
şi ştiinţa alegerii momentului psihologic în
clipele de cumpănă: „Este pururi un eveniment
sufletesc hotărîtor care formează obiectul
povestirii şi în jurul căruia se grupează şi se
cumpănesc celelalte amănunte, fie că
evenimentul este o criză violentă, fie că este
amintirea mai temperată a unei turburări, fie că
este
stabilirea
unei
liniştiri
finale.
Deznodămîntul nu este niciodată silit, ci apare
ca un rezultat neapărat, oarecum ca o lege a
naturei, şi tocmai prin această înălţare
impersonală povestirile d-lui Sadoveanu îşi
îndeplinesc misiunea morală, care – în afară de
orice intenţie a autorului – reiese ca un accesoriu
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din toate operele de artă adevărate”. Realitate
apreciată în timp de toţi cei care s-au ocupat de
opera scriitorului fălticenean.
Spre final îşi reafirmă susţinerea pentru
acordarea premiului Academiei, pe care l-a şi
primit pentru volumul Povestiri, exprimîndu-şi,
lucru rar, ca să nu zic, precum Caragiale, lipsind
cu desăvîrşire la criticii de ieri şi de azi, totodată
autorului recunoştinţă pentru mulţumirea ce nea cauzat-o cetirea scrierilor sale Căci aceste
scrieri devin cu atît mai însemnate cu cît sunt
manifestarea unui talent curat românesc.
Consideră talentul curat românesc şi pe motiv
că, netrecînd graniţa, nu a intrat în contactul
imediat al unei culturi occidentale superioare. O
afirmaţie cam hazardată, pe care o şi accentuează
cu opinia finală: „… Sadoveanu s-a arătat stăpîn
pe un talent original, izvorît din fondul propriu al
ţării în care s-a născut, îi dorim de acum înainte
întinderea cunoştinţelor prin studii superioare şi
înmulţirea senzaţiunilor, prin contactul cu o
civilizaţie mai înaintată pentru ca să-și lărgească
sfera concepțiunilor şi să fie scutit de monotonia
în care pot cădea cele mai viguroase talente, dacă
rămîn reduse la un orizont prea mărginit”.
Lecturile lui Sadoveanu erau indiscutabil
destul de vaste, multe în original. Ca argument,
în 1907 publică o culegere de tălmăciri din Guy
de Maupassant, în 1909 publică, în traducere,
Povestirile vînătoreşti ale lui Ivan Turgheniev –
unul dintre cei mai rafinaţi stilişti din literatura
rusă, iar în 1910 publică două capitole din
Filosofia artei, a lui H. Taine, cu introducerea
proprie. Activitatea de traducere şi de adaptare a
diverse scrieri din literaturile lumii va fi o
constantă a prozatorului.
H. Sanielevici, în 1905, dezlănţuie în revista
Curentul (mai, Galaţi) o violentă campanie de
presă în contra lui M. Sadoveanu, acuzat de lipsă
de simţ moral în alegerea subiectelor din
povestirile sale, dominate de beţie, crimă,
bestialitate etc., subiecte, în fond, frecvente la
autori din epocă, precum Maupassant – (tradus
de Sadoveanu), Zola ș.a. G. Ibrăileanu îi va lua
apărarea, context în care se va lega o îndelungată
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şi trainică prietenie, consolidată şi de constanta
colaborare la Viaţa Românească editată din 1906
la Iaşi de către autorul Spiritului critic în
literatura română; colaborare care debutează cu
povestirea Pustiul.
Criticul mai are cîteva note către Academie
privind paginile sadoveniene; în decembrie 1905
propune respingerea volumului Povestiri din
război (1905) în care sunt înfăţişate fapte şi
întîmplări din timpul Războiului de
Independenţă de la 1877, povestiri între cele mai
frumoase creaţiuni ale acestui îmbelşugat talent
şi se pot asemăna în valoarea lor cu preţioasa
culegere Povestiri, care a consfinţit renumele
tînărului autor în literatura noastră
contemporană. Respingere motivată de a nu se
premia mai mult de un volum la unul şi acelaşi
autor, şi însuşită de juriu.
La fel, pe acelaşi motiv, cere respingerea
romanului Floare ofilită (1905), în favoarea
culegerii de schiţe Povestiri, elogiată în darea de
seamă mai sus prezentată.
Pe motiv de perpetuare a vechii ortografii,
faţă de ortografia Academiei, una direct
influenţată de critic şi de convorbirişti, cu
reproşul: „Chiar şi nuvela Păcat boieresc,
apărută întîi în Convorbiri literare cu ortografia
Academiei, este retipărită în volumul de faţă cu
vechea ortografie a autorului”, Mormîntul unui
copil (1906) va fi respinsă, conform art. II din
„Regulamentul pentru premii”, de la 8 martie
1906 la care face trimitere.
Păcat boieresc va fi publicat în două numere
consecutive din Convorbiri literare, ianuarie,
februarie 1906, ca în martie criticul să-şi publice,
tot aici, referatul prezentat Academiei în vederea
premierii volumului Povestiri. În acelaşi an,
seria Ion Bogdan, Convorbirile vor găzdui Tu nai iubit, numerele 3-4, martie-mai 1906.
Propunerea lui Duiliu Zamfirescu de a-i
schimba titlul povestirii Păcat boieresc în Iezerul
va fi refuzată de scriitor.
Pe 1 februarie 1907, răspunde de la Fălticeni,
printr-o epistolă, noului director al foii junimiste,
Simion Mehedinţi, se deduce, la solicitarea
CONVORBIRI LITERARE

acestuia de a colabora. Scrisoarea este cuprinsă
în vol. XI (1940) al monumentalei serii de Studii
şi documente literare a lui I.E. Torouţiu, şi din
care aflăm măgulitoarea poziţie a prozatorului
faţă de prestigioasa revistă. O vom reda integral:
„Iubite Domnule Mehedinţi,
Deși slăbite de depărtare, veștile tot pătrund
în liniștea aceasta a fundului Moldovei. Știu și
despre transformarea Convorbirilor, care
altădată nu mai aveau nevoe de adaosul literare.
Admirator al acestei reviste mari și vechi am
fost totdeauna. M-am trezit cu respectul pentru
dînsa, pentru literatura ei din vremuri și pentru
lămurirea pe care a făcut-o în literatura noastră.
Mai sunt încă la Convorbiri scriitori cari au fost
dascălii tinereții mele.
Îți închipui prin urmare, domnule Mehedinți,
că va fi o cinste pentru mine să colaborez și mîni,
cum am colaborat și eri, la o revistă însemnată,
ale cărei puteri au fost împrospătate cu scriitori
aleși pe care-i prețuiește, cu mine împreună, o
țară întreagă.
Cu cele mai distinse sentimente,
Al dumitale devotat,
Mihail Sadoveanu”.
Deşi consideră o cinste în a colabora, în afară
de paginile deja publicate în seria Bogdan, îl
vom mai afla abia în numărul pe septembrie
1910 – seria Mehedinţi, cu două pagini de
Gînduri bune, în care prezintă tradiţia culturală
ieşeană, evocată de prozator în calitate de
proaspăt director al Teatrului Naţional din Iaşi,
unde fusese numit pe 1 aprilie 1910 de către
Spiru Haret. Absenţa colaborării ar putea avea,
între altele, şi o motivaţie greu de exclus,
Convorbirile literare, prin tradiţie, nu plăteau
drepturi de autor, or, după cum se ştie,
Sadoveanu încă din 1906 îşi propune şi îşi
urmează gîndul de a se dedica scrisului, scris
care să-i asigure şi existenţa. Fapt care s-a şi
împlinit, fiind printre puţinii scriitori români care
au trăit din scris.
Scriitorul va rămîne totuşi constant în atenţia
Convorbirilor care, de-a lungul timpului, vor
publica cronici despre mai toate cărţile sale.
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Observaţiile din Introducerea lui I.E.
Torouţiu, la vol. VI din Studii şi documente,
rămîne de actualitate: „Făcîndu-se comparaţie
între perioada Junimei şi cea a Sămănătorului,
dintr-un loc mai înălţat şi ferit de curenţii cari
stingheresc privirea generală a omului supus
clătinărilor, se observă uşor că figura lui Titu
Maiorescu este copleşită de personalităţile
contemporane, din variate domenii de activitate,
pe cînd epoca Sămănătorului se confundă cu
personalitatea lui N. Iorga, ale cărui manifestări
eclipsează ambianţa. La Junimea autorii
depăşesc generaţia şi Maiorescu devine actual
prin ei, la Sămănătorul N. Iorga îşi depăşeşte
generaţia. Mai mult: în noua «primăvară
literară» teoria este superioară realizărilor; N.
Iorga a formulat principii de creaţie, pentru a
căror înălţime s-a născut doar talentul unui Liviu
Rebreanu sau al lui M. Sadoveanu şi s-a
menţinut statornic cel al lui I.Al. BrătescuVoineşti. Dezideratul afirmării individualităţii
etnice în artă şi literatură de cele mai multe ori a
fost şi greşit înţeles de către unii dintre scriitori
şi interpretat tendenţios de critica adversă. N-a
cerut N. Iorga niciodată ca poezia românească să
miroase a cojoc şi nici proză literară tricolorpatriotardă, ci ideologia sămănătoristă căuta,
prin rostul creatorului ei, să indice ca izvor de
ispiraţie viaţa lăuntrică a poporului românesc, în
toate straturile sociale şi îndeosebi în marea
massă a ţărănimei, către care se îndreptase şi
Eminescu”. Din păcate, unii autori de la
Sămănătorul s-au lăsat odorizaţi de mireasma
cojoacelor.
Stranie, ca să nu spun inadecvată, este
abordarea operei lui Sadoveanu, în Istoria
literaturii române contemporane (1907-1937) a
fostului coleg de la Gimnaziul „Alecu Donici”
din Fălticeni, E. Lovinescu. Din primele volume
publicate, multe cu subiecte haiduceşti, dar şi din
lumea reală, prin temele abordate, pentru criticul
de la Sburătorul, Sadoveanu se încadrează întro formulă unică, pe care ar putea-o de pe acum
numi „materialism liric”.
„Realitatea” sadoveniană îşi are sorgintea
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dintr-o lume de instincte şi dintr-un joc de forţe
materiale; dragostea privită în latura ei fizică şi,
natural, adulteră, pe de o parte, iar pe de alta,
beţia, dezorganizarea sufletească, bătaia şi
omorul, consecinţele fireşti ale acestor
postulate. Particularitatea acestei literaturi nu
stă chiar în exces, ci în planul pur fizic şi
senzaţional, fără substrat psihologic, în care se
desăvîrşesc descărcările pasionale. O „realitate”
vituperată, ne amintim, de H. Sanielevici, iar cît
priveşte lipsa de substrat psihologic, Maiorescu
admira, ne amintim, la prozator ştiinţa alegerii
momentului psihologic…
Şi continuă, între altele, cu o sondare aproape
freudiană: „Neîndoioasă şi aplicabilă, fără
excepţie, întregei literaturi a povestitorului
moldovean, constatarea se încadrează în însăşi
personalitatea lui, după cum toate conflictele
materiale se rezolvă în bătaie sau amor,
conflictele sufleteşti se rezolvă în posesiune.
Temperamentul sanguin al scriitorului, ca şi
lumea frustă, în care se petrece acţiunea
nuvelelor sale, nu-i îngăduiau, de altfel, decît o
astfel de iubire fără complicaţii sentimentale şi
fără conflicte psihologice. Circuitul pasional e
scurt şi, din lipsa preparaţiei psihologice, ne
explicăm abundenţa acelor posesiuni rurale,
provocate de o întîlnire, fără alte pregătiri”.
Totodată, sub apăsarea fatumului comun
întregii literaturi moldoveneşti, duioşia la
autorul Durerilor înăbuşite, peste elementele
materiale ale operei sale, peste senzualismul
brutal şi sanguin al multora dintre povestiri,
scriitorul a aruncat vălul de poezie al duioşiei
reuşind, astfel, să spiritualizeze materia,
îndepărtînd-o într-o lume străvezie de umbre
poetice. M. Sadoveanu este un mare poet liric în
proză.
În aceeaşi paradigmă este expediată şi opera
de maturitate: „… evocaţia istorică din Zodia
Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă (1929) (cu
neuitatul abate Paul de Marenne), Fraţii Jderi
(1934), Izvorul alb (1935) (din epoca lui Ştefan
cel Mare), se ridică la o adevărată creaţie epică,
învăluită, fireşte, într-un lirism legitim. Prin
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reconstituirea istorică a acţiunii legendare a
Mioriţei din Baltagul (Vitoria Lipan îşi răzbună
soţul ucis, ciobanul (Nichifor Lipan), evocaţia
merge şi mai departe, în mit; în această
suprapunere a realităţii pe mit este poate punctul
cel mai îndepărtat al artei lui M. Sadoveanu, în
care fuziunea liricului cu epicul se face mai
desăvîrşit”.
Pentru a concede: „Mihail Sadoveanu e poate
cel mai mare poet al naturii româneşti”.
Nu avem nici o trimitere la Creanga de aur
(1933), între cele mai livreşti dintre cărţile
prozatorului şi care, probabil, l-ar fi obligat şi la
altă abordare, – deşi este trecută pe lista scrierilor
sadoveniene, între toate titlurile publicate pînă în
1936, ultima, Cazul Eugeniţei. Costea; Creanga
de aur risca să-i contrazică edictul de duioşie a
lumii sadoveniene.
Şi în primul volum din Critice (1925), E.
Lovinescu menţine ideile preluate şi în Istoria
literaturii… din 1937, reducîndu-l la
amprentarea
prozatorului
cu
sufletul
moldovenesc, nu lipsit de primitivitate prin
accentul său liric: „Deşi încătuşată în materie,
adică în plasa tuturor contingenţelor vieţii cu
măruntele ei nevoi, literatura lui Sadoveanu,
după cum am spus, nu porneşte de la principiul
observaţiei; ea nu ajunge, deci, la creaţiunea
obiectivă. Romanele lui sunt evidente proiecţiuni
lirice sau, cînd încearcă obiectivarea, sînt hotărît
neizbutite”.
În Paşi pe nisip, tipărită în 1906 la Fălticeni,
E. Lovinescu îşi aminteşte, cu oarecare detaşare
despre jocurile din copilărie, alături de colegul
său de şcoală, prozatorul: „… luasem, în adevăr,
obiceiul de a realiza pe haiduci, în păduricile de
lîngă oraș; luptele și spînzurătorile nu erau
înlăturate. Sadoveanu juca mai întotdeauna pe
haiduc; eu făceam parte din poteră: era sorocit ca
el să ajungă scriitor, iar eu să devin critic – un fel
de poteraș literar”.
G. Ibrăileanu nota într-un articol publicat în
Viaţa Românească, nr. 10, decembrie 1906: „D.
Sadoveanu e cel dintăi cîntăreţ al pămîntului ţării
sale, vreau să zic că nimeni nu e legat, ca dînsul,
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prin atîtea fibre tainice cu sufletul acestui
pămînt, cu cîmpiile lui, cu apele lui, cu oamenii
lui – cu tragedia lui”.
Adevăr dus pînă în pragul deriziunii de fostul
coleg de şcoală, de poteraşul literar.
G. Călinescu, în Istoria literaturii române de
la origini pînă în prezent (1941 – ediţia a II-a
revizuită şi adăugită 1982), capitolul dedicat lui
M. Sadoveanu subliniază încă de la început:
„Mişcarea epică strictă va fi întotdeauna punctul
cel mai slab al scriitorului”. Şi peste cîteva
pagini nuanţează, cu trimitere la cărţile de pînă la
Primul Război: „Fără cusur în limba lor
domoală, într-un ton de melancolie stinsă, toate
aceste schiţe şi nuvele sunt lipsite de invenţiune.
Ideea că aceşti oameni ar «trăi» trebuie înlăturată
fără nici o primejdie pentru valoarea scriitorului.
Indivizii au o autenticitate fenomenală, nu una
structurală. Mişcările, vorbele lor potolite ori
repezite sunt verosimile în sine, fiinţa lor
organică e ceţoasă prin definiţie şi nu s-ar putea
face nici o deducţie psihologică pe temeiul ei.
Într-asta stă şi poezia acestei literaturi în care nici
nu sunt eroi, ci un singur specimen uman în sute
de ipostaze”. Şi detaliază această mineraloidă
lentoare şi blîndă rostogolire amazonică:
„Autorul nu are nevoie să inventeze fapte: el
colindă pustietăţile, de obicei vînînd şi pescuind.
O primă evocare a tabloului slujeşte ca fond.
Apoi omul care-l însoţeşte, după o presupusă
îndelungă tăcere, spune el, de la sine, taina sa,
după care o a doua evocare a cadrului serveşte ca
timp de reculegere meditativă. Prin natura
rudimentară a omului înfăţişat, literatura lui M.
Sadoveanu, în ciuda cantităţii ei enorme şi a
aparentei verbalităţi, dă impresia unei mari
muţenii şi a unei placidităţi de fluviu lent.
Oamenii vorbesc, cînd sunt surprinşi, ca să-şi
exercite limba amorţită, ca să facă un zgomot
trebuitor senzaţiei de viaţă, dar cu şiretenie
ocolesc cuvîntul fundamental pe care-l pronunţă
cînd găsesc ei de cuviinţă sau îl lasă nespus,
risipit în ecoul naraţiunii”.
Şi se pronunţă apodictic: „Literatura lui
Sadoveanu e cea mai înaltă expresie a
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instinctului de sălbăticie”.
Multe şi întinse sunt citatele ce-i ilustrează
aserţiunile.
Oprindu-se asupra cărţilor publicate după
prima conflagraţie mondială, constată o poftă
pantagruelică, rafinată stilistic, însoţită de
avansul vitalităţii în dauna melancoliei: „În toate
volumele lui Sadoveanu vom găsi momentul
împărtăşirii cu hrană, în ultimele volume însă
golirea ulcelei cu vin şi ruperea fripturii în ţiglă
ia aspectul simbolic al unui imn adus uberităţii
solului. Oamenii plutesc într-o stare de fericire
statornică, aducînd laude roadelor pămîntului
care se înfăţişează, fără sforţări din partea rarilor
indivizi, acolo unde ochiul vede mai multă
singurătate. Naivitatea schilleriană ia forme
pantagruelice. Balta colcăie pe dedesupt de peşte
şi pe deasupra de raţe, pădurea foieşte de cerbi.
Este evident că sistematizîndu-şi propria sa
inspiraţie, scriitorul a ajuns la un concept al
fericirii naturale, prin care şi-a împrospătat
paleta, eliminînd liniile melancoliei şi
înlocuindu-le cu tonurile flamande ale vitalităţii.
S-ar putea chiar afirma că Sadoveanu reface în
Moldova de azi Olanda pictorilor de acum cîteva
secole cu oameni în zdrenţe, umflîndu-se cu vin
şi contemplînd cu ochi lacomi mari bucăţi de
cărnuri fripte, Olanda urcioarelor cu vin şi a
meselor de bucătărie pline de vînat şi peşti.
Tehnica schiţei sau a nuvelei e acum uşor
modificată. Punctul de plecare e mereu călătoria,
mergerea la vînat, întîlnirea la han, dar «taina»
pe care o spun indivizii e indiferentă, slujind ca
mijloc de întreţinere şi analiză a euforiei. Centrul
de gravitaţie al bucăţii îl formează expunerea
băuturilor şi alimentelor, făcută cu infinită
savoare verbală, cu ceremonii delicate, într-un
limbaj de un artificiu graţios. Noua proză a lui
Sadoveanu e într-un cuvînt înalt umoristică,
adică serioasă în temeiul ei conceptual, jovială
în rafinamentul cu care indivizii ׅîşi destăinuie
slăbiciunea pentru roadele tertestre, o cîntare a
noului Canaan”.
Prin repeziciune şi desăvîrşit echilibru al
expresiei, Baltagul este, pentru G. Călinescu,
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una dintre cele mai bune scrieri ale lui
Sadoveanu, iar eroina, Vitoria Lipan, este un
Hamlet feminin, aşa cum aflăm şi în Năpasta lui
Caragiale.
Constată reticenţa din instinct a opiniei
publice de a-i atribui prozatorului calitatea de
romancier şi face, totuşi, cuvenita clarificare
„Întrebuinţînd cuvintele «roman» şi «intrigă»
într-un chip cu totul convenţional, putem să
clasificăm romanele lui M. Sadoveanu (cînd nu
sunt nişte simple cronici ca Strada Lăpuşneanu
şi Trenul fantomă) astfel: a) romane ale
regresiunii cu intrigă lirică (Apa morţilor); b)
romane patetice, cu intrigă instinctuală (Haia
Sanis); c) romanul mişcărilor milenare, cu
intrigă antropologică (Baltagul); d) romanul
nemişcărilor milenare, cu intrigă mitologică
(Nopţile de Sînziene). Există în sfîrşit şi romane
balzaciene în punctul de plecare, eşuate mai mult
sau mai puţin în celelalte tipuri. E de la sine
înţeles că o astfel de clasificaţie e un simplu joc
intelectual, util în linii generale, incapabil să
delimiteze exact indivizibilul”.
Acceptă că Haia Sanis, deşi scurt, este un
adevărat roman patetic, cea mai echilibrat
dramatică dintre scrierile lui Sadoveanu.
Curioasă rămîne cecitatea criticului faţă de
Creanga de aur, în care Alexandru Paleologu
vede cheia de boltă a operei. Volumul nici nu
este menţionat în marea Istorie… călinesciană.
Concluzia celui care a scris Bietul Ioanide
este una de maximă valorizare: „Luat în
totalitate, M. Sadoveanu e un mare povestitor, cu
o capacitate de a vorbi autentic enormă,
asemănător lui Creangă şi lui Caragiale, mai
inventiv decît cel dintîi, mai poet decît cel de-al
doilea, deşi fără echilibrul artistic al lui
Caragiale. Prin gura sa vorbeşte un singur om,
simbolizînd o societate arhaică, dar spre
deosebire de Eminescu, societatea aceasta este
analizată în toate instituţiile ei. Opera scriitorului
e o arhivă a unui popor primitiv ireal: dragoste,
moarte, viaţă agrară, viaţă pastorală, război şi
asceză, totul e reprezentat. Cu o inteligenţă de
mare creator, scriitorul a fugit de document,
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ridicîndu-se la o idee generală. Dacă Sadoveanu
n-a creat oameni, a creat un popor de o barbarie
absolută, pus într-un decor sublim şi aspru, măreţ
fabulos, dotat cu instituţii geto-scitice, formulate
pe cale imaginativă”.
Tudor Vianu, într-o comunicare susţinută
public la Academia Română pe 17 septembrie
1944, sub titlul: Patru decenii de la publicarea
primei opere a d-lui Mihail Sadoveanu (Scriitori
români, vol. II, 1971) marchează ceea ce N.
Iorga a supranumit Anul Sadoveanu, prin apariţia
celor patru volume la care am făcut trimitere la
începutul acestor pagini. Sunt cîteva observaţii
bine articulate, în dreaptă continuitate a celor
exprimate de Maiorescu şi Călinescu, cu un
necesar paralelism cu pagini semnate de autori
care practică, cum numeşte esteticianul,
realismul popular; Sadoveanu alăturîndu-se prin
continuitate lui C. Negruzzi, Gane, Slavici,
Creangă la care prozatorul introduce o notă
nouă, comparabilă cu inițiativa acestor pictori
ai Renașterii, un Leonard de pildă, care
reprezintă în planul mai adînc al compozițiilor
lor o panoramă sau a unui colț peisagistic,
consunînd cu oamenii înfățișați, creînd în jurul
lor o atmosferă și o poezie de tainice
corespondențe. Rezultatul este, ca și la pictorii
amintiți, o lărgire cu tendințe spre infinit a scenei
pe care se mișcă oamenii, o amplificare și o
îmbogățire a tablourilor care face ca arta
narativă a predecesorilor să apară oarecum
comprimată într/un singur plan. Prilej de a
sublinia, spre exemplu, diferenţele faţă de
Sultănica lui Delavrancea.
Şi Vianu se alătură celor care remarcă
lirismul funciar al celui care a scris Fraţii Jderi:
„Rareori a existat însă o artă mai stringent
organizată ca aceea a d-lui Sadoveanu, produsul
unei conştiinţe artistice mai scrupuloase, mai
cumpănite în dozarea efectelor sale. Mistica
genurilor literare trebuie deci să dezarmeze în
faţa ei admiţînd formula realismului ei liric şi
artistic”.
Pe lîngă realismul popular, nu lipsesc, spune
autorul Esteticii, aspecte ale unui realism al
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deziluziei, precum în Haia Sanis, Floare ofilită,
Ion Ursu, Însemnările lui Neculai Manea.
Tudor Vianu este între primii care va observa
lărgirea preocupărilor de natură filosofică, a unei
deschideri livreşti, diferită de lirismul
începuturilor: „De la un timp cercetătorul care va
trebui să stabilească etapele creaţiei sadoveniste
va observa desigur intervenţia unui tip nou de
influenţe pe care le-aş numi filosofice.
Atitudinea scriitorului în faţa evenimentelor se
schimbă. Lirismul începuturilor se temperează;
reflexiunea îl înlocuieşte”.
Context argumentat cu pasaje din 24 iunie.
Aşa cum în Fraţii Jderi (1942), în locul mai
vechii atitudini lirice se instalează astfel, o dată
cu reflexiunea, ironia ca o formă a superiorităţii
intelectuale faţă de evenimente.
Şi tot între primii va constata că alături de
vechiul ideal eroic, apare acum idealul
înţelepciunii, în opere ca Divanul persian, 1940,
care, reluînd motivele vechei cărţi poporane a
Sindipei, reprezintă în acelaşi timp poziţiile
spirituale mai noi ale artistului în faţa vieţii,
făcute din înţelegere, blîndeţe şi toleranţă.
Tangenţial este pus sub acelaşi semn al
înţelepciunii romanul de inspiraţie bizantină
(apelativul bizantină nu poate fi motivat decît de
desfăşurarea în mare parte a acţiunii în Bizanţ,
dar că ar fi de o astfel de inspiraţie n-are
acoperire) Creanga de aur.
Şi Pompiliu Constantinescu trece în revistă
opera vastă a lui M. Sadoveanu în pragul celor
65 de ani – în 1945, text publicat în Studii şi
cronici literare, BPT, 1981, devoalînd
coordonate ale scrierilor prozatorului în
proximitatea celor afirmate de criticii
menţionaţi: „Evocarea cîntă în suflet, te învăluie
şi te cucereşte, deşi se repetă în nenumărate
variante O poezie abundentă a peisagiului şi a
amintirii, a tinereţii irosite şi a iubirilor acute,
trăite cu violenţă retrospectivă, te stăpîneşte cu
un farmec în care se insinuează o melancolie
sonoră.
Poetul s-a dezbărat de document, şi tema
demonstrativă a scăpat, cu alte cuvinte de
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canoanele naturaliste şi realiste. Volumele lui de
povestiri furnică de asemenea bucăţi, care
statornicesc o atmosferă lirică sadovenistă de
neconfundat; dacă se întîmplă să le confunzi
între ele, e cu putinţă numai fiindcă subiectele
sunt simple pretxte, greu de reţinut şi narat.
Frumuseţea lor rezidă în atmosferă, în ritmul
frazei şi în culoarea cuvintelor, în acea perpetuă
incantaţie, de care se umple spiritul
contemplativ.
De la aceste povestiri lirice (le numesc astfel,
în lipsă de alt termen), Sadoveanu a trecut la o
nuvelistică amplă, amestec de realism şi
romantism,, de epic şi liric, pe care nu-l mai
întîlnim nicăieri în proza noastră. Aici faptele
sunt violente, ca şi pasiunile, naturile sunt
primitive şi întîmplările catastrofale; un fel de
fatalitate a instinctelor îl mînă pe om spre
deznodăminte totdeauna tragice, mai mult
naturism decît naturalism, iată intuiţia care se
desprinde din viziunea, din tehnica şi ritmul
acestor opere. Naraţiunea şi peisagiul se
împletesc cu o măiestrită dozare, un suflu liric şi
unul epic se aliază fără artificiu, faptele prind
culoare şi rezonanţă, natura se animează şi omul
se integrează-n pulsul ei, primitivitatea e
grandioasă şi firească în acelaşi timp”.
Constată, pe acelaşi făgaş cu înaintaşii, că pe
măsură ce se maturizează, interesul scriitorului
este, tot mai accentuat, faţă de un timp şi
personagiu mitologic, spre o existenţă idilică a
umanităţii, văzută într-o nemişcată tradiţie. Şi
sunt cîteva trimiteri cu aplicaţii în acest univers.
Tot Tudor Vianu îl va omagia pe prozator, în
Aula Academiei, în şedinţa solemnă din 14
noiembrie 1955, cu prilejul sărbătoririi a 75 de
ani. Multe rînduri sunt parazitate de
comandamente ideologice ale momentului. Este
evidentă, pentru cine parcurge paginile
sadoveniene, înalta sa sensibilitate, una de
excepţie, accentuat lirică şi care vibrează la cel
mai fin tremur al frunzei.
„Această virtute ageră a privirii, această
tresărire a simţirii, ne spune Tudor Vianu, se
însoţeşte cu puterea de a reproduce toate

impresiile ei, chiar dacă între timp s-au aşezat
straturile dese ale timpului mistuit”. Şi citează o
declaraţie a lui Sadoveanu, adevărată profesie de
credinţă: „Intrînd încet-încet în inima ascunsă a
autohtonilor acestui pămînt, am început a-mi da
mie însumi şi o explicaţie a tragediei lui. Căci
ţăranii furnizează clasei suprapuse atîtea
elemente de valoare ce nu se mai întorc la
baştină şi rămîn pierdute, uneori pînă la ostilitate
pentru părinţii şi fraţii lor. Pornisem şi eu pe
drumul acesta. Din calea mea normală am făcut
o sforţare ca să mă întorc şi să mă reculeg.
Iniţierea mea s-a făcut prin poezie şi instinct:
taina ce m-a pătruns e mai tare decît viaţa pentru
că vine de la morţi, şi în lumea aceasta morţii
poruncesc celor vii. Ştiu, este şi o formă
admirativă a tot ce-i pitoresc şi artistic la
băştinaşi. Întrucît în acest domeniu nu sunt în joc
interese, acestei atitudini i se poate spune
patriotism. Îndată însă ce apar, alăturea de
manifestările frumosului, problemele grave pînă
la tragic ale vieţii materiale, fiul nu mai cunoaşte
pe tatăl său sau pe maica sa. Aceasta e o altă
înţelegere, geamănă cu cealaltă care m-a
îndemnat şi mai mult să justific şi să argumentez
neîcetat pe eroul meu de predilecţie, ţăranul
român”.
Cu o astfel de declaraţie scriitorul îşi
obturează cu program opera de sorginte arhaică
şi mitică precum Divanul persian sau Creanga
de aur, întîrziind descoperirea acelei feţe
ascunse, diferită de cea livrată obstinent de către
cercetătorii operei, fără acces, mai ales în cazul
operei de maturitate, la coordonatele ei
spirituale, scriitorul instinctelor, al lirismului
primordial, prevalînd în faţa a ceea ce a fost cu
adevărat Sadoveanu, un scriitor de esenţă
cărturărească. Aceste valenţe de înaltă ţinută
spirituală trebuie ridicate-n lumină de sub
avalanşa de stereotipuri şi prejudecăţi care
circulă asupra operei sadoveniene, pentru a-l
situa acolo unde îşi află locul, peste mode şi
timp.
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mai multe studii monografice, spre exemplu: Un arlechin pe marginea Neantului, mini-monografie critică a operei lui
Max Blecher (Editura Universităţii din Bucureşti, 2003), Esenţa înfricoşătoare a lui Franz Kafka (Editura Universităţii
din Bucureşti, 2004), Mihail Sebastian, proiecţii pe ecranul culturii europene (Editura Hasefer, Bucureşti, 2007), Mircea
Eliade, literator şi mitodolog (Editura Universităţii din Bucureşti, 2009), Entre chiens et loups (Editura Universităţii din
Bucureşti, 2009), Semnat Kafka, monografie (Editura Eikon, Bucureşti, 2018), Eugen Ionescu, hermeneut al absurdului
(Editura Eikon, Bucureşti, 2018), Semnat Kafka, Studiu monografic (Editura Eikon, Bucureşti, 2018), Caragiale faţă cu
postmodernismul (Editura Eikon, Bucureşti, 2019).

George MOTROC: Domnule profesor, astăzi,
pe 1 februarie, este ziua de naştere a lui
Caragiale? Sau pe 13?! Dvs. cum vedeţi lucrurile
în ceea ce priveşte data pe stil nou / vechi? Sau
poate că lui Caragiale nu i-ar fi plăcut un astfel
de festivism aniversar? Vă rog să acceptaţi să
începem acest interviu cu o variantă de rezolvare
a acestei dileme...
Iulian BĂICUŞ: În opinia mea data naşterii
marelui dramaturg Ion Luca Caragiale este 30
ianuarie în zori! Eu iau în calcul o carte care nu a
fost niciodată contestată, este vorba de biografia
lui Șerban Cioculescu, Viaţa lui I. L. Caragiale,
într-un fragment de scrisoare el vorbeşte despre un
copil sărman, născut într-o zi de iarnă autentică, cu
nămeţi mari, nu ca iarna de azi, când temperaturile
aduc a primăvară. Singurul lucru de care se jena
era denumirea satului, care se chema Haimanale,
şi, de câte ori biografii sau cercetătorii operei sale
îl întrebau despre genealogia sa, el se codea să dea
detalii pentru că numele comunei era Haimanale,
şi comuniştii au amendat imediat situaţia,
schimbându-i denumirea în Ion Luca Caragiale.
Oficial, însă, în certificatul său de naştere este
trecută data de 1 februarie, nu este primul caz,
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iernile erau grele iar declararea copiilor erau
anevoioasă. La Arhivele Statului un cercetător a
descoperit actul oficial, adică certificatul de botez,
descoperit în anii 1970 care menţionează: ,,La
întâi ale lunii lui februarie anul o mie opt sute
cincizeci şi doi au născut Iecaterina cu legiuitul
dumisale soţ a nume Dl Luca Caragiali. Şi astăzi
la şapte ale lunii lui Februarie anul o mie opt sute
cinci-zeci şi doi s´a botezat în legea pravoslavnică
a Bisericii Răsăritului”.
G.M.: Se poate face o paralelă în ceea ce
priveşte modalitatea de abordare pentru data de
naştere a lui Caragiale şi cea a lui Mihai
Eminescu?
I.B.: Sigur, dacă luăm în calcul naşterea lui
Mihai Eminescu, asupra căruia planează umbra
mitului poetului naţional, şi pe cea a lui Ion Luca
Caragiale, nu putem spune că în ambele cazuri
există aceeaşi formă de festivism, dat fiind şi
faptul că pe 15 ianuarie societatea a fixat prin lege
Ziua Culturii Naţionale, în vreme ce Ziua
Dramaturgiei Româneşti este fixată nu de ziua
naşterii lui Ion Luca Caragiale, ci în ziua
premierei piesei O scrisoare pierdută.
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Cred că presa nici nu vorbeşte prea mult despre
ziua naşterii lui Caragiale, infinit mai puţin decât
despre data naşterii lui Mihai Eminescu, prietenul,
colegul de la „Timpul” şi adversar apoi în cursa
cuceririi graţiei Veronicăi Micle.
Lui Caragiale cu siguranţă nu i-ar fi plăcut
nicio formă de festivism, cea mai aberantă fiind cu
siguranţă cea din anii ‘50, în care criticii literari
vedeau în piesa O scrisoare pierdută o formă de
critică la adresa capitalismului intrat în
putrefacţie, de pildă îl lua peste picior pe colegul
şi prietenul său Delavrancea, scriind o cronică la
piesa sa Apus de soare, considerând-o un spanac
cu tricolor.
G.M.: Ce se cunoaşte despre genealogia şi
strămoşii apropiaţi ai lui Caragiale?
I.B.: În privinţa genealogiei unchii lui
Caragiale, Iorgu şi Costache, erau implicaţi în
fenomenul teatral unde şi el a ucenicit o vreme ca
sufleor, exact ca amicul Eminescu, iar la ifosele
aristocratice ale fiului, înnebunit de blazoane,
Mateiu Caragiale, el a răspuns cu celebra replică
cum că familia Caragiale are fruntea teşită, pentru
că strămoşii lor erau greci şi cărau pe cap tăvile cu
plăcinte (sic!). Cu toate acestea şansa lui Ion Luca
Caragiale s-a numit mătuşa lui Momuloaia, o
mare proprietară de terenuri, a cărei avere
moştenită şi împărţită la douăsprezece
descendenţi, a declanşat autoexilul berlinez.
G.M.: Astăzi, Caragiale pare să fie nu numai
actual, dar şi admirat... Aşa au stat lucrurile
întotdeauna în ceea ce îl priveşte pe autorul piesei
,,O scrisoare pierdută”?
I.B.: Nu trebuie să ne facem iluzii... Caragiale
nu a avut de-a lungul timpului numai admiratori, a
fost urât de Emil Cioran şi de Mişcarea legionară,
cineva a vorbit despre jegul ironiei lui Caragiale,
alţi detractori voiau să scape de moştenirea sa
literară, iar Radu Cosaşu spunea foarte frumos că
trăim în lumea lui Caragiale şi visăm la lumea lui
Eminescu, iar altcineva vedea în lumea lui
Caragiale partea nocturnă a culturii române şi în
cea a lui Eminescu partea sa diurnă.
Puţină lume ştie că Ion Luca Caragiale este şi
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un critic de teatru iscusit, că iubea teatrul lui
Shakespeare, deşi el nu a scris decât o piesă
istorică, Hatmanul Baltag, în colaborare cu amicul
său, Iacob Negruzzi, dar a debutat cu traducere
unei piese istorice în versuri, scrisă de Alexandru
Parodi, Roma învinsă, iar textul despre structura
piesei Apus de soare mi se pare unul remarcabil:
,,Apus de soare e o dramă în patru mari tablouri,
a căror perfectă unitate se-ncheagă împrejurul
tipului cardinal – Ștefan cel Mare. În ele sunt
adunate şi coordonate, gradat şi armonic, toate
elementele acelei prodigioase figuri istorice şi a
mândrei sale epoce de eroism; naiva bonomie de
răzaş cuminte şi sănătos; blândeţea şi omenia faţă
cu cei ce-l ascultă şi-l iubesc; dragostea lui de
copii şi de cei mici, ca a cocoşului împintenat
pentru puii care ciugulesc în raza pazei lui[...] Și
... Soarele apune. Sunt toate patru tablourile,
grupurile aşa de logic şi de simetric aşezate,
ţinându-se fiecare figură în potrivită perspectivă...
Și totdeauna în faţă, aproape pe acelaşi plan,
alături cu figura măreaţă a eroului, acea suavă
arătare a copilei, Oana cea pe drept cuvânt iubită
de el – tipul bunătăţii şi cuminţeniei, supunerii şi
devotamentului, adorând pe strălucitul ei
binefăcător ca pe un sfânt ce este – seamănă cu un
luceafăr mic, sclipind şi el totdeauna împrejurul
marelui astru”. Am insistat asupra acestui citat nu
pentru că este ziua lui Caragiale ci pentru a
sublinia că opera lui I.L. Caragiale este, de fapt,
un continent care merită explorat.
Mi se pare că, totuşi, cea mai surprinzătoare
interpretare a lumii lui Caragiale este cea a lui
Nicolae Steinhardt, Misterul Scrisorii Pierdute, în
care Zoe este domina Bona, echivalentul Fecioarei
Maria care împacă cele două tabere de berbeci
politici macho, care, fără intervenţia ei s-ar fi lovit
cap în cap pe tot parcursul piesei. Iar replica finală
vorbeşte despre relativismul moral, care domneşte
aici la porţile Orientului, unde totul este luat a la
légère, vezi definiţia lui Henry Poincare, „Suntem
cu toţii români, mai mult sau puţin oneşti”.
G.M.: Dacă tot aţi făcut trecerea spre ,,O
scrisoare pierdută”, cu voia dvs., vă propun să
mai discutăm astăzi doar despre capitolul din
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cartea dvs. despre această piesă şi să începem cu
titlul... Până la urmă se poate spune că scrisoarea
este personajul central şi chiar semnificativ
pentru lumea politică a epocii sale şi nu numai?
I.B.: Mulţumesc pentru întrebare. Există mai
multe posibile semnificaţii ale titlului, dar cea mai
neobişnuită mi se pare ipoteza propusă de criticul
Ion Vartic, cel care propunea drept sursă pentru
titlul piesei o povestire poliţistă scrisă de Edgar
Allan Poe, The Purloined Letter, una dintre
primele povestiri cu tramă poliţistă din lume, care
face o pereche bună cu Crima din strada Morgii,
în ambele eroul fiind primul detectiv din lume.
G.M.: Aţi făcut mai sus o trecere în revistă a
interpretărilor semnificaţiilor piesei, aşa că aş
dori să vă întreb ceva despre personaje... Aveţi un
personaj preferat?
I.B.: Nu aş putea spune că am un personaj
preferat, toate îmi sunt dragi şi în acelaşi mod
toate participă la rezolvarea problemei. Unii critici
literari îl consideră pe Cetăţeanul Turmentat cel
mai important personaj al piesei, căci ca un
veritabil factor poştal el aduce mereu scrisoarea
pierdută destinatarului.
G.M.: Ar fi o exagerare să spun că fiecare
dintre noi, cititor sau spectator, avem o înţelegere,
dacă nu o chiar o doză variabilă de simpatie
paradoxală pentru nişte personaje, totuşi, imorale
precum Caţavencu sau Zoe? Dacă acceptaţi
această idee, ce explicaţie se poate găsi?
I.B.: Sigur, dar să nu uităm că Autorul îşi
priveşte personajele cu această imensă înţelegere,
pe care o transmite spectatorilor. Nu are sens să
judecăm cu acest şubler moral caracterul fiecărui
personaj căci esenţa piesei ca în cazul comediilor
clasice este ca râsul să vindece caracterele. Morala
nu are ce căuta în artă, a spus-o Titu Maiorescu, în
Comediile domnului Caragiale, şi nu prea văd de
ce l-am contrazice.
G.M.: Despre Cetăţeanul Turmentat scrieţi:
,,nu este deloc un simplu alegător aghezmuit în
permanenţă, ci devine un practicant al unei religii
politice nu lipsită de partea ei mistică.” Totuşi, nu

îl ridicaţi pe un piedestal prea înalt, dincolo de
intenţiile autorului însuşi?
I.B.: Nu, deloc, Cetăţeanul Turmentat este
simbolul alegătorului iar poziţia lui variază în
funcţie de personajele cu care evoluează în scenă,
religia sa politică este să pună în practică ceea ce
alţii pregătesc în culise. Afirmaţia mea se bazează
pe un soi de legătură cu teoriile politologice care
spun că electoratul este condus la vot de mituri
politice, ale stângii sau ale dreptei.
G.M.: Vă propun să nu îl uităm nici pe Zaharia
Trahanache... Autorul însuşi nu a vrut să
dezvăluie dacă acesta este un suprem inocent sau
unul perfid care îi conduce din umbră pe toţi, prin
intermediul lui Zoe... Dvs. pentru ce variantă
optaţi?
I.B.: Aşa cum spune însuşi autorul acesta este
mai zaharisit decât Tipătescu şi mai ticălos decât
Caţavencu, aş spune eu este personajul aşteptat
care să ducă acţiunea într-o zonă pe care puţini
spectatori o credeau posibilă la începutul. Se
spune că în Cehov, în piesa sa Livada de vişini, în
actul I apare o puşcă pe perete iar în ultimul act are
loc o sinucidere. În Scrisoarea pierdută lucrurile
stau exact pe dos, dacă în actul I se întâmplă o
trădare în ultimul act are loc o imensă împăcare,
pe care N. Steinhardt o crede creştină, iar soluţia
Trahanache face şi ea parte din scenariul acestei
împăcări de tip pupat piaţa Endependenţei.
G.M.: În loc de concluzii pentru interviul de
astăzi, dincolo de rugămintea unei continuări, la o
altă dată omagială Caragiale, vă propun să
acceptaţi o ultimă întrebare despre personaje şi
finalul piesei: avem un câştigător sau doar mici
învingători contextuali şi parţiali, de bâlci politic
balcanic?
I.B.: Din păcate, de foarte multe ori,
Scrisoarea pierdută se repetă în Parlament sau în
lumea politică dâmboviţeană. Îmi este frică astăzi
că, această piesă cu izvor din Machiavelli, să nu
fie un arhetip politic.

I N T E R V I U
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CĂRŢILE SECRETE
ALE ROMÂNILOR
Ion PAPUC
Ca să fie cu adevărat cărți secrete, adică știute doar
de niște inițiați, atunci unde ar putea fi ele ascunse?
Bineînțeles, acolo unde pot fi cel mai bine sustrase
privirilor celor mulți, adică într-un loc cum nu se poate
mai la îndemână, sub ochii tuturor, accesibile oricui și
totuși de nevăzut. Fac referire, în primul rând și oricât
de paradoxal ar părea aceasta, la Ion Ghica, Scrisori
către V. Alecsandri, Ediție îngrijită de Radu Gârmacea
și ilustrată de Rareș Ionașcu, Humanitas, 2014. Este
vorba de una dintre acele cărți clasice căzute în
desuetudine acum când opțiunile, nu și ale mele, sunt
pentru Leonid Dimov nu pentru Eminescu, pentru
Blecher și nu pentru Sadoveanu. Căci Ion Ghica a
rămas într-o umbră tot mai adâncă, alături de confrații
săi din secolul al nouăsprezecelea, precum Alecsandri
sau Bălcescu. Îndeosebi acesta din urmă rămâne
prizonier al comunismului, poate și pentru a plăti
faptul că i-a fost împrumutat chipul să decoreze
bancnota maximă din trecutul regim politic. Și totuși
cum să nu ne amintim de poezia dedicată acestui erou
început de călindare, ea însăși având o legendă ce ar
merita să figureze în manualele școlare. Poetul
matematician ar fi scris-o în urma unui pariu pus cu
profesorul Al. Rosetti care s-a angajat să asigure
publicarea ei într-o vreme când autorul era strict
interzis de cenzura comunistă. Eruditul editor al
operelor lui Ion Barbu din pleiadele bucureștene, M.
Coloșenco, stabilește prima apariție a textului în:
„Viața românească”, serie nouă, IX, 10, decembrie,
1956, p. 5 (conf. Volumul I, p.717 și urm.). În ceea ce
mă privește, îmi amintesc că am avut în față un
exemplar al respectivei reviste iar poezia în cauză era
imediat după copertă, la o presupusă pagină întâi, fără
coloncifru și fără a avea precizat numele autorului.
Vor fi existat oare mai multe tiraje ale acelui număr al
publicației, diferite? Dar nu aceasta este important ci
faptul că, oricât de mare era influența prestigiosului
lingvist în lumea satrapilor bolșevici, a trebuit să
treacă nu mai puțin de peste opt! ani (din aprilie 1948
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până în decembrie 1956) până când acesta să poată
impune poezia spre publicare. M. Coloșenco, în mod
judicios, pune poezia în relație cu cea care poartă titlul
1940 și cu eseul Chesat. Pentru că, cu acest Bălcescu
trăind, Ion Barbu comite o operație oarecum în
oglindă într-adevăr, așa cum în cazul precedent, poetul
preia o teză de la Grigore Alexandrescu și al acestuia
Anul 1840, de data aceasta ancorează fie și indirect la
poezia lui V. Alecsandri: Bălcescu murind,inversândui titlul. Dar să nu ne lăsăm înșelați, prin respectivele
texte, în pofida tuturor aparențelor contrare, poetul nu
ilustrează teze ideologice, ale vreunor poziții de
mișcări politice, ci desfășoară o atitudine proprie,
solidar cu trecutul adevărat al neamului, altul decât cel
festivist, de manual școlar. Ion Barbu nu aparține nici
uneia dintre formațiunile politice și cu atât mai mult
nu este vreun duplicitar care ar mima vreo direcție de
partid, de mișcare ideologică, ci este de fiecare dată în
mod fundamental un organicist, precum Eminescu
având oroare radicală de liberalism.
Cât despre cel evocat de poetul matematician,
oricât de mult am lua seama la faptul că propaganda
comunistă s-a folosit de imaginea lui, însă pentru a
vedea raportul figurii postume a acestuia cu
oficialitățile trecutului regim politic este mai
elocventă cercetarea faptelor în speranța descoperiri a
cât de chinuitoare, cât de cenzurată a fost editarea
scrierilor pașoptistului. Mă refer la cele patru volume
de Opere, ediție critică de G. Zane și Elena G. Zane,
Editura Academiei române, 1964-1990, parcă patru
decenii de chinuitoare eforturi de luptă cu cenzura,
aproape o jumătate de veac. A fost nevoie să dispară
infamul regim politic pentru ca aceste scrieri clasice,
fundamentale pentru destinul neamului, să își încheie
ieșirea în lumina tiparului. Daniela Poenaru care a
îngrijit și volumul III, ce cuprinde Românii supt Mihai
Voevod Viteazul, dă câteva detalii în 1990, din care
deducem că volumul ce include Corespondența,
primul apărut din cele patru, a avut trei ediții, întâia de
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doar o sută de exemplare, într-o vreme în care
îndeosebi clasicii erau tipăriți în tiraje astronomice.
Legenda care a circulat în mediile culturale spunea pe
vremuri că pe atât de mare a fost cenzurarea acestui
tom pentru a menaja susceptibilitățile vecinilor,
îndeosebi a celor din vestul țării, încât doar la
Biblioteca academiei exista din niște șpalturi ale cărții
prinse într-o legătură improvizată, textul complet.
Imediat după decembrie 1989, cineva, un mare
binevoitor, a dat cartea la tipar. Ea a ieșit fără
ilustrațiile bogate de la început, în condiții tipografice
mizere dar cu textul complet, necenzurat. Din câte știu
nu a luat nimeni în seamă acest mare dar al primelor
zilele de libertate. Bălcescu nu mai era la modă. Din
ediția completă a Corespondenței sale, se vede totuși
că acesta a fost un vizionar extraordinar pentru că încă
atunci, înainte de jumătatea secolului al XIX-lea, el
anticipa scăderea puternică a două forțe care oprimau
poporul nostru, turcii pe de o parte și maghiarii pe de
altă parte. Pentru a înțelege aceasta, să revedem în
gând dimensiunile copleșitoare pe care le aveau cele
două popoare, turc și maghiar, și să le comparăm
văzând cât de mult s-au redus la unele mai rezonabile,
de astăzi.
Spre deosebire de prietenul său, Ion Ghica a avut
de așteptat încă niște decenii până când scrierea sa
clasică să fie tipărită în integralitatea textului original.
Mă refer la relativ recenta ediție de la Humanitas care,
fără a fi o una critică, se impune prin necenzurarea
textului pe care îl publică. Căci tocmai pentru a
menaja, iarăși, sensibilitățile a două mari grupe etnice
vor fi fost decupate din edițiile anterioare unele texte,
integral sau doar pasaje ample, cu referire critică la
adresa rușilor și a evreilor. Prin cenzura din vremea
comunismului erau mascate două mari probleme de
istorie a românilor: poziția noastră față de vecinii din
Răsărit și aceea față de evrei. În ceea ce îi privește pe
ruși, alternativa de atunci, și cine știe cât de mult și
ulterior, a fost dintre ei și turci. Ion Ghica, beiul de
Samos, s-a dovedit a fi categoric rusofob și de partea
turcilor. Și nu doar el ci mulți alții, printre aceștia și
poetul nostru național. Problema este una
fundamentală pentru noi iar semnificația ei este
exprimată limpede de autorul Scrisorilor: „Slavismul
își încerca conchista prin biurocrație și prin armată,
precum odinioară o încercase prin biserică cu
blagoveștenie, preobrejenie, blagoslovenie, bogoslov,
zlatauz, pristol și denie.“ (p.39). Acest autor și ceilalți
care i-au împărtășit opinia au opus presiunilor venite
dinspre Răsărit doctrina presupuselor Capitulații
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domnești conform cărora vechii domnitori ar fi avut
înțelegeri cu turcii prin care era stabilită o autonomie
etnică, spirituală și de conservare a neamului în baza
cărora turcul era numai în tranzit prin principate
române, unde el nu se putea stabili și mai ales nu își
putea înălța moschei, nu făcea din teritoriile noastre
pașalâcuri. Pe când rușii nu doar că mai mereu operau
rapturi teritoriale dar mai și rusificau populațiile
române sub pavăza unei presupuse ortodoxii comune.
Cât despre atitudinea față de evrei, exprimată în
scrisul lui Ion Ghica, trebuie ținut cont că după marea
nenorocire care a fost al doilea război mondial, dată
fiind sensibilitatea acută de după acesta, nu s-a mai
putut vorbi despre ei ca despre oricare alt neam. Dar
înainte de acest eveniment tragic, erau ca prezență
publică la egalitate cu oricare alții. Iar cele afirmate în
trecut despre ei pot fi judecate după standarde care au
precedat războiul al doilea mondial. Cu atât mai mult
cu cât în cazul lui Ion Ghica și a altor congeneri ai săi
nu avem de-a face cu rasism ci cu expresia unor
conflicte de natură economică. Pentru că el nu este
antisemit, cum nici măcar xenofob nu este, după cum
explică însuși: “... acel care muncește, produce, scrie,
traduce, ridică o fabrică, o casă de comerț, mahometan
sau israelit, ortodox sau papist, liberal, democrat sau
aristocrat, este bun român, fiindcă prin faptele sale
contribuie la înaintarea și la dezvoltarea României, și
pentru aceasta merită stima și considerațiunea țării”
(p. 149). Din perspectiva zilei de azi este regretabil că
una dintre scrisori se numește Ovreii, dar conținutul ei
care analizează afacerea Strussberg, cumplitele
malversațiuni prin care a fost jefuită țara, este valabilă
dincolo de orice conotații rasiste. La începutul istoriei
moderne a românilor, tot atât de mult cât și în zilele
noastre, s-a furat cu nerușinare cu ocazia oricărei mari
afaceri a statului.
Fiecare autor are în structura personalității o
formulă de chimie a alcătuirii sale. Unii sunt ieșiți ca
din ștanțe de serie mare. Alții sunt chiar unicate. Ion
Ghica este un astfel de unicat. Deși scriitor remarcabil,
el s-a format ca intelectual prin frecventarea științelor
pozitive, a matematicilor, a mineralogiei, a științelor
economice. Dar scrisul său este o mare sărbătoare
lexicală, desfășurând covorul mirific de altădată cu
turcisme numeroase, cu grecisme, cu rusisme, o limbă
română care a dispărut de mult, care nu este de
regretat, dar încântă încă cu tonurile ei exotice, cu
parfumul ei tare, de margine de Europa scufundată în
trecut.

13

„O SOLITUDINE
ÎN SOLITUDINE”
Gheorghe GRIGURCU
Zi pascală. În conştiinţă, amintirea altor zile
asemănătoare: un act comemorativ, cuprinzînd o
potenţialitate a resurecţiei. Esenţă morală care nu s-a
consumat, care nu dă semne că s-ar putea consuma
vreodată. Ca şi cum asupra sa cade o rază isusiacă.
*
Subtilitatea poate fi oaspetele unor sisteme ori
metodologii. După care circulă liberă pe străzile
conştiinţei.
*
„Am fost măgulit că m-au numit mistic, crezînd că
este un grad mai puternic al spiritului, mai mult decît
filosoful, după cum acesta e mai mult decît omul de
ştiinţă. Şi cînd colo trebuie să fii doar bun” (Unamuno).
*
Ce încredere poţi avea în persoana care te îndeamnă
la o credinţă care nu e şi a sa?
*
„Rolul privilegiat al inteligenţei în iubirea veritabilă
decurge din natura inteligenţei, care constă în faptul că
ea se şterge pe sine în însuşi everciţiul ei. Pot face efortul
de a merge spre adevăruri, dar cînd acestea se prezintă,
ele sunt pur şi simplu, iar contribuţia mea e nulă. Nimic
nu e mai aproape de umilitatea veritabilă decît
inteligenţa. E cu neputinţă să fii mîndru de propria
inteligenţă în momentul cînd o everciţi realmente. Iar
atunci cînd o everciţi, raportul cu ea nu e unul de
ataşament. Ştii că, de-ai deveni idiot în clipa următoare
şi pentru tot restul vieţii, adevărul nu încetează să fie”
(Simone Weil).
*
Negustori de speranţe, dar şi negustori de
deznădejdi.
*
Nu te poţi apropia decît de cei ce-şi lasă intimitatea
într-o discreţie străvezie, amabilă, uşor naivă, aşa cum
şi-ar lăsa cheia locuinţei ascunsă lîngă uşa de la intrare.
Indivizii prea bine zăvorîţi ca şi cei care-şi oferă cheia cu
ostentaţie alcătuiesc împreună o tagmă impenetrabilă,
neliniştitoare.
*
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„Cînd porţi în tine o lume întreagă, cel mai
neînsemnat impuls din lumea dinafară, o nimica toată,
ajunge să scoată din tine această lume şi să te pună pe
tine în mijlocul ei. E destul să văd o turmă de capre, ca
să mă simt în Arcadia” (Blaga).
*
Timiditatea: a căuta lumea şi, concomitent, a-i
întoarce involuntar spatele, dintr-un impuls obscur al
unui psihic advers sieşi.
*
Oare inadaptarea sa la lume îi provoacă solitudinea
sau solitudinea îi provoacă inadaptarea la lume? Care să
fie factorul prim?
*
…Şi totul se înalţă pe un trainic piedestal, cel al
neîmplinirii.
*
„Solidaritate cu animalele. Tot mai multe case de
modă renunţă la blănuri. Este cea mai bună veste dată de
lumea modei anul trecut. Mari firme ca Gucci, Chanel
ori lanţuri de magazine ca H & M renunţă să mai facă
comerţ cu piei de animale ucise. Chiar şi în staţiunile
montane de vîrf, asaltate în perioada de iarnă, hainele şi
căciulile doamnelor elegante erau confecţionate din
blană falsă. Doamne fereşte să porţi un guler de vulpe
argintie la gît şi să te pomeneşti, faţă-n faţă, cu Greta
Thunberg. Cu făţuca ei mereu încruntată, mica suedeză
va întinde degetul către tine, făcîndu-te de ocară că ucizi
mediul. Aşa că mai bine să porţi la gît un guler din blană
falsă, de poliester” (Formula As, 2020).
*
„Atîta timp cît oamenii vor ucide animale, vor exista
şi războaie” (Mahatma Ghandhi).
*
A.E.: „Noroc că, fiind scriitor, egotismul său ia o
turnură oarecum favorabilă”.
*
Poezia: un delir al verbului controlat de el însuşi.
*
Certitudinile sunt statice, îndoielile sunt curgătoare.
Dar evidenţele reprezintă deseori incertitudini îngheţate.
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Studiindu-le, poţi ajunge la originile lor labile, precare.
*
„Psihologii din Franţa – şi unde altundeva mai există
psihologi în ziua de azi? – n-au terminat încă de savurat
multipla lor plăcere sarcastică, provocată de la bêtise
bourgeoise («prostia burgheză»), ca şi cum… dar e de
ajuns atît, căci altfel, ei deconspiră ceva. De pildă
Flaubert, burghezul onest din Rouen, nu mai vedea, nu
mai auzea şi nu mai savura pînă la urmă altceva: era felul
lui de a se chinui singur, o rafinată cruzime aplicată sieşi.
Acum recomand, pentru variaţie – întrucît situaţia începe
să plictisească –, un alt lucru încîntător: mă refer la
viclenia manifestată inconştient de toate spiritele bune,
rotofeie şi cumsecade ale mediocrităţii în raporturile lor
cu spiritele superioare şi cu menirea acestora; am în
vedere aşadar acea subtilă perfidie iezuită, brodată de o
mie de ori mai fin decît mintea şi gustul acestei clase de
mijloc în momentele ei cele mai bune – mai fină chiar
decît intelectul victimelor ei; ceea ce dovedeşte o dată în
plus că «instinctul» este cel mai inteligent dintre toate
tipurile de inteligenţă descoperite pînă acum. Pe scurt:
studiaţi, psihologilor, filosofia «regulii» în luptă cu
«excepţia»! […] Sau, în limbajul zilelor noastre: faceţi
vivisecţie pe «omul bun», pe homo bonae voluntatis
(«omul bunăvoinţei») …pe voi!” (Nietzsche).
*
Cînd înlocuieşte violenţa, dispreţul nu e cumva o
formă de generozitate?
*
Cinismul oricărei semnături. Necesitatea semnăturii.
Discipolii lui Rubens iscălindu-şi portretele într-o nară,
într-un ochi, spre a atenua dilema.
*
Imensa prospeţime a celor mult dorite ce ni se refuză.
Paradiziaca lor suculenţă. Absolutul lor.
*
Pentru ca ideile să dobîndească rezistenţă, e bine ca
formularea lor să nu fie etanşă, păstrînd mici deschideri
spre haosul împrejmuitor.
*
„Şoc la palat! Meghan Markle şi prinţul Harry au
decis să renunţe la rolurile lor importante în familia
regală. Au făcut anunţul-bombă pe reţelele sociale fără
să se consulte cu regina Elisabeta a II-a (93 de ani).
Aceasta a aflat şocată, de la televizor, de decizia luată de
prinţul Harry (35 de ani) şi soţia sa, Meghan Markle (38
de ani), la cîteva zile după ce s-au întors dintr-o vacanţă
de şase săptămîni în Canada. Consilierii de la palatul
regal au confirmat că cei doi rebeli nu s-au consultat nici
cu tatăl lui, prinţul Charles, (71 de ani), nici cu fratele
lui, prinţul William (37 de ani). […] Un consilier regal
a făcut dezvăluiri pentru ziarul Daily Mail: «Oamenii s-
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au dat peste cap pentru ei. Li s-a făcut nunta pe care au
vrut-o, casa pe care au vrut-o, li s-au dat angajaţii pe care
i-au vrut, turneele pe care le-au vrut şi au avut sprijinul
familiei. Ce mai vor?» […] Retragerea lor a făcut pe
toată lumea să speculeze că se repetă istoria, la 83 de ani,
după ce regele Edward al VIII-lea a renunţat la coroană
pentru americanca Wallis Simpson, după mai puţin de un
an de domnie” (Click, 2020).
*
Scrisul: o solitudine în solitudine.
*
A trăi: a te regăsi în ceea ce realmente eşti. A
supravieţui: a te regăsi în ceea ce nu mai eşti.
*
„Poate că au avut dreptate, punînd dragostea în
paginile cărţilor. Poate că în oricare altă parte n-ar putea
trăi” (Faulkner).
*
Cărţi cu care ai copilărit împărtăşindu-ţi copilăria,
cărţi care au devenit adulte, cărţi care au intrat acum în
senectute.
*
Erosul: suferinţă euforică, fericire fatidică, datorită
imitaţiei mistice la care recurge.
*
Senectute. Marea neîmplinire nu e doar senzaţia
vîrstei ultime, oricum una de recul, lovită de beteşuguri
în progresie, ci şi a neîmplinirii vîrstelor anterioare,
poate cu e*cepţia copilăriei, care se însumează acum. O
operaţie finală la banca morală a tot mai umilei fiinţe.
Tot ce n-ai izbutit a săvîrşi, tot ce n-ai izbutit a fi intră
într-un cont irevocabil.
*
Rudiment de sacrificiu. Cînd un mascul pinguin are
grijă de ouăle pe care le-a lăsat femela, poate sta
înfometat şi patru luni.
*
Despre Petru Dumitriu. „Era un scriitor oficial. Îi
frecventa pe Leonte Răutu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe
Maurer etc. A condus o mare editură, s-a bucurat de
privilegii. Pentru toate astea şi-a vîndut sufletul
Diavolului. […] De fapt, şi-a dat seama de prostia pe
care a făcut-o scriind «Drum fără pulbere», cînd, la
ordinul lui Gheorghiu-Dej, lucrările Canalului s-au
închis, făcînd complet inactual romanul său. Cartea nu a
mai fost publicată niciodată, cu toate că luase Premiul de
Stat. […] Cînd l-am întîlnit, mi-a lăsat o impresie amară.
Se considera un ratat. Deplîngea faptul că nu reuşise să
facă o carieră de mare scriitor, cum sperase. Cred că
pentru asta fugise din raiul comunist în lumea liberă. Dar
Occidentul nu l-a asimilat, romanele publicate acolo
(«Incognito», «Rendez-vous au jugement dernier») nu
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au convins. L-am întrebat ce crede despre Occident. Mia răspuns: «Occidentul este un rahat!»” (Stelian Tănase).
*
Poţi învăţa din lucrurile pe care nu le-ai făcut nu mai
puţin decît din cele pe care le-ai făcut.
*
În perioda isusiacă nu mai puţin de unsprezece la
sută din locuitorii imperiului roman erau iudei.
*
Scriptor. Rămîne surd şi orb la chemările gloriei, dar
nu şi la cele ale modestiei. În definitiv, de ce să nu-şi
permită, după atîtea strădanii, o modestie vanitoasă?
*
Egoismul perfid al unei opere care te îmbie la
pastişă.
*
În creaţie, constrîngerile ca şi libertăţile reprezintă
aspecte ale ficţiunii. Evident cu excepţia constrîngerilor
ce vin din afara creaţiei.
*
„Biruieşte în cele din urmă acela care are tăria de a
se lăsa învins în viaţa de toate zilele” (G. Călinescu).
*
„Fraţii Hamzah şi Hassan Hussain din Karakhi,
Pakistan, trăiesc de 26 de luni cu un ditamai leul în casă,
spre spaima deplină a vecinilor. Cei doi l-au adoptat pe
Simba de la o fermă unde creşteau lei aduşi din
rezervaţia africană Maasai, după ce puiul a fost
abandonat de mama lui. Îl hrănesc cu 5 kilograme de
carne crudă pe zi, îl scot la plimbare prin sat şi îl învaţă
să fie animal de pază. Fraţii Hussain deţin un restaurant
de fiţe şi merg adesea cu Simba la serviciu, ducîndu-l cu
maşina lor mică” (Click, 2020).
*
Ținuta ceremonioasă a ipocriziei. Ținuta
nepretenţioasă a sincerităţii. Dificultatea comunicării
între ele poate fi inclusiv din motive de protocol.
*
Scriptor. Frazele se ascund în fraze, cuvintele se
ascund în cuvinte, avînd practic nenumărate figuri
aidoma unei matrioşka.
*
A.E.: „Pentru a-ţi produce o reală satisfacţie, un dar
care ţi se face se cuvine să ţi se pară, fie şi într-o mică
măsură, nemeritat”.
*
„Dacă diavolul ar compune muzică, ea ar fi cea
făcută de Ceaikovski, seducătoare, abilă şi vulgară. Are
lingori care i-ar tulbura o clipă chiar şi pe cei mai reci
ascultători. Şi deodată, iat-o nebună de plăcere, fără nici
un motiv, şi cum să n-o urmezi şi să nu te laşi furat de
vîrtejul ei? Te gîdilă abject şi, brusc, îşi dă ifose de
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regină în exil, trece dispreţuitoare şi tristă. Un semn din
ochi, cît se poate de deşucheat, şi iat-o cum începe iar să
se fîţîie. O asculţi totuşi. Adeseori are un farmec
extraordinar” (Julien Green).
*
Cazi în epigonism din admiraţie (conştientă) faţă de
Celălalt şi din desconsiderare (inconştientă) faţă de tine
însuţi.
*
Aventurierii cei mai abili sunt indivizii care
exploatează nevoia noastră, naivă ca orice reminiscenţă
a copilăriei, de spontaneitate. Cei ce nu ne dau răgaz să
reflectăm, copleşindu-ne cu o naturaleţe iluzorie.
*
A curăţa misterul de cunoscut, a-l păstra în puritatea
sa.
*
Vulturii cu cap alb construiesc cele mai mari cuiburi.
Recordul pentru cel mai mare cuib din lume este deţinut
de un cuib de vulturi cu cap alb, găsit în Florida, în 1968.
Avea 2,9 m. în diametru şi 6,1 m. în adîncime.
*
Tentaţia enciclopedică a exhaustivului, tentaţia
profunzimii în propoziţiile căreia întregul e inclus de la
sine.
*
„Caracterele care se lasă înfrînte de fleacuri sunt cele
mai apte să primească marile lovituri. Trăiesc în
atmosfera de tragedie mult mai uşor decît cei energici.
Şi-au cheltuit repede rezerva lor de suferinţă şi merg mai
departe. […] A te obişnui să consideri orice zgîrietură un
necaz, îţi dă tărie cînd te loveşte o mare şi adevărată
nenorocire. […] Cînd se întîmplă o nenorocire:
«optimistul» înflăcărat «suferă cumplit», «cel căruia
lucrurile-i merg prost» «suferă aşa şi aşa», «pesimistul
total» se bucură pentru că a avut dreptate. Pentru a nu
suferi trebuie să te convingi că totul e suferinţă. Leopardi
ar fi putut să fie fericit. Pentru a nu suferi trebuie să
suferi. Adică: trebuie să accepţi suferinţa. […] Dar «a
accepta suferinţa» înseamnă a cunoaşte o alchimie prin
care noroiul să se prefacă în aur” (Cesare Pavese).
*
Partea bună a îndoielii, aceea că ea reduce suferinţa,
îi zădărniceşte absolutul.
*
Originalul (modelul) e în sine însuşi aristocratic.
Imitaţia implică în sine o notă democratică: e la
îndemîna tuturor, e maleabilă, se poate multiplica etc.
*
Scriptor. Îşi exhibă slăbiciunile aidoma unui cerşetor
pentru a căpăta pomană. Uneori le înscenează.
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UN „STOP!” PLANETAR
ŞI INDIVIDUAL
Basarab NICOLESCU
Totul se petrece ca şi cum s-ar fi dat un ordin «STOP!»
în plan planetar. Bineînţeles, ordinul nu a fost dat de acea
entitate sumară şi fără conştiinţă, aparţinând infinitului
mic, coronavirusul. Acest ordin pare să emane din însăşi
mişcarea cosmică, perturbată de visul nebun al fiinţei
umane, acela de a domina şi manipula Natura.
Totul s-a oprit deodată pentru jumătate dintre ţările
lumii. Această imobilitate ne-a arătat fără greş toate faliile
mondializării centrate pe profit şi bani. Însă cine, dintre
politicienii şi conducătorii lumii, vor fi cei care vor avea
ochi ca să vadă? Suntem cufundați în orbirea tenebrelor
din obiceiurile noastre de gândire şi din ideologiile
progresului, într-un decalaj total faţă de realitate. Cum să
deschidem ochii la ceea ce se întâmplă? După înţelegerea
mea, singura soluţie posibilă este evoluţia spirituală a
umanităţii în întregimea ei. Doar aceasta ar putea să ţină
cont de toate nivelurile de Realitate şi de Terţul Ascuns.
Totul se petrece, de asemenea, ca şi cum s-ar fi dat un
ordin «STOP!» în plan individual. Ne aflăm dintr-o dată
faţă în faţă cu noi înşine, dinaintea misterului fiinţei
noastre, dând astfel ocazia excepţională pentru o evoluţie
spirituală a fiecăruia dintre noi. Această evoluţie spirituală
a fiecărei fiinţe umane o condiţionează pe cea a umanităţii.
Descoperim astfel că subdezvoltarea fiinţei umane şi a
umanităţii este adevărata cauză a crizei pe care o
traversăm şi pe care o vom traversa.
Însă despre ce spiritualitate este vorba? Este vorba
despre o spiritualitate în mod radical nouă, transreligioasă
şi transculturală. Transdisciplinaritatea oferă uneltele
pentru a instaura o astfel de spiritualitate, fondată pe
comunitatea în destin a tuturor fiinţelor de pe pământ.
Acum două mii de ani, cel mai mare vizionar al tuturor
timpurilor, Iisus, cerea « Iubiți pe vrăjmașii voștri»
(Matei 5:44). Fără iubire nimic nu este posibil pentru a
acţiona asupra destinului nostru. Lumea acelor vremuri a
refuzat un astfel de mesaj şi a preferat să-l omoare pe Iisus.
Două mii de ani mai târziu, ne aflăm exact în aceeaşi
situaţie, în pragul autodistrugerii speciei, pericol care acum
s-a mărit ca urmare a dezvoltării tehnologice şi a imenselor
mijloace de distrugere. Antropocenul fără dimensiune
spirituală ne va duce pe marginea prăpastiei.
Trebuie să facem, cu o mare smerenie, un nou pact de
parteneriat cu Natura şi cu toate fiinţele pământului –
oameni, animale, păsări, arbori, plante. Trebuie să ne oprim
din pângărirea Naturii prin orgoliul nostru nemăsurat şi
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dorinţa noastră de atot-puternicie. Orice război ar trebui să
fie proclamat drept crimă împotriva umanităţii şi toate
mijloacele de distrugere ar trebui să fie distruse.
Toate acestea pot fi înţelese ca o utopie care contravine
principiului realităţii. Un răspuns posibil este cel al lui Michel
Houellebecq: «Nu cred în declaraţii de tipul „nimic nu va mai
fi la fel ca înainte”. Noi nu ne vom trezi, după izolare, într-o
lume nouă; ea va fi aceeași, și puțin mai rea». Dacă
contemplǎm comportamentul conducătorilor din politică și pe
cei ai opiniei publice în această perioadă de criză, există
temeri că Michel Houellebecq ar avea dreptate. Politicienii își
reiau limbajul lor obișnuit de ostilitate reciprocă iar acest fapt
va genera tensiuni considerabile pe plan social. Bombardementul mediatic ne aruncă într-un climat anxiogen în care,
în mod paradoxal, până și moartea capătă o dimensiune
abstractă: un mort este doar un număr într-o statistică. Nimic
din suferința celui care moare, singur, sufocat de coronavirus,
nu ajunge până la noi. Aceasta este o dovadă copleșitoare a
subdezvoltării noastre spirituale. Ipoteza ascunsă a
raționamentului lui Michel Houellebecq este imposibilitatea
ca ființa umană să poată evolua.
Însă există o altă soluție. Omul trebuie să se nască din
nou dacă vrea să trăiască.
Sarcina noastră este imensă. Să încercăm să nu fim
hipnotizați de multitudinea de profeți ai nenorocirii și a
gânditorilor apocaliptici de orice fel, care prezic căderea
Occidentului și dispariția lumii noastre.
De altfel cuvântul «Apocalipsă» nu înseamnă «sfârșit»
sau «distrugere», ci «Revelație». Noi avem șansa să avem în
fața ochilor, aici și acum, o extraordinară Revelație care ne
poate permite să avem acces la Viață și la Sens. Sugerez să
citiți, în aceste vremuri dificile, extraordinara carte a lui Paule
Amblard Sfântul Ioan – Apocalipsa, ilustrată cu tapiseria de
la Angers1. Paule Amblard ne oferă o interpretare coerentă a
Apocalipsei după Ioan prin necesitatea evoluției spirituale a
omului. Urgiile îngrozitoare care străbat textul Apocalipsei
sunt, de fapt, chinurile sufetului omenesc despărțit de ceea îl
întemeiază. Apocalipsa după Ioan este un mesaj de năzuință
și speranță.
Text tradus din limba francezǎ de Cantemir Mambet.
1. Paule Amblard, Saint Jean - L’Apocalypse, illustrée
par la tapisserie d’Angers, Diane de Selliers Éditeur, Paris,
2017.
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CLOŞCA CU PUII DE AUR

Ioan HOLBAN
Autor de teatru, scenarii radiofonice, versuri,
povestiri, eseuri, coautor al impozantei Filosofia
greacă până la Platon, Cristian Tiberiu Popescu e,
înainte de toate, un foarte interesant prozator
recuperat târziu de generaţia căreia îi aparţine: Feţele
(1997), Căruţa cu copii (1999), Micul arbore
Sephiroth (2000) şi, mai ales, Cloşca cu puii de aur
(2003) sunt cărţi complexe unde naraţiunea
structurează diverse paliere tematice (istorie,
mitologie, istoria mentalităţilor şi a religiilor,
filosofie) şi, în consecinţă, variate registre stilistice.
Unul dintre cele mai interesante – pentru că problematice – romane apărute în deceniul trecut este
Feţele; faptul că (şi) această carte a fost puţin
comentată nu e de mirare într-o lume grăbită spre nuse-ştie-unde şi într-un câmp cultural care, prin câteva
întrebări şi un verdict foarte tranşant, va fi hotărât
soarta unor texte de acest tip. Feţele e un roman
parabolic; or, cum se ştie, acestui gen de discurs
narativ i s-a prezis inevitabila dispariţie, fiind pus în
legătură cu „limbajul esopic“ şi cu o reţetă „conspirativă“ pe care autorul de proză o folosea, altădată,
la cererea cititorului său: romanul parabolic – s-a
spus – a fost necesar câtă vreme adevărurile (despre
individ, lume, societate) nu puteau fi spuse direct.
Fapt este că nici n-au mai apărut asemenea cărţi. Nau mai fost scrise? N-au interesat editurile? A
funcţionat, în adevăr, „verdictul“ dat? Multe din cele
ce s-au spus despre romanul parabolic şi, bineînţeles,
despre cel simbolic, în sensul celor amintite mai
înainte, sunt infirmate de cartea lui Cristian Tiberiu
Popescu care are curajul de a contesta o „hotărâre“ a
lumii literaturii, luată, desigur, arbitrar şi de a
„reabilita“ o specie a genului narativ, de mare
subtilitate, presupunând importante investiţii de
talent literar. Iată, în bună tradiţie a cronicilor,
Predoslovia romanului: „Cititorul se cuvine să fie
lămurit: doar aparent FEŢELE este un roman. În
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realitate este pur şi simplu istoria domniei lui
Ştefăniţă vodă cel Tânăr (zis «cel Tânăr»), pentru că
timpul era tânăr, pentru că ţara era tânără şi pentru că
oamenii erau, ca şi azi, tineri). Istorie adunată cu grijă
şi însemnată aidoma din izvoarele de căpătâi în care
şi-a oglindit cursul: Pomelnicul de la Mănăstirea
«Toţi Sfinţii», Pomelnicul de la Mănăstirea «Sfânta
Marţi» şi Pomelnicul de la Mănăstirea «Sfânta
Miercuri»“. O istorie a domniei lui Ştefăniţă-vodă cel
Tânăr, aşadar. Singurul personaj numit, construit
după canoanele cunoscute este Ştefăniţă. Miezul
istoriei, însă, îl constituie ideile, cuvintele şi faptele
cu un consistent bagaj simbolic: Sfântul, Cavalerul,
Solul, Scriitorul, Înţeleptul, Locotenentul, Filosoful
sunt materiale, simboluri care au carne, se personifică
pentru că autorul îşi dovedeşte puterea de a aşeza
substanţă în lucruri abstracte. Într-un asemenea
roman interesează, înainte de toate, mesajul; el
priveşte, mai întâi, sentimentul religios, definit între
polii cunoscuţi – credinţă şi tăgadă, puritate şi păcat,
adevăr şi minciună –, recuzând fundamentalismul,
invocând, drept alternativă, învăţătura lui Hristos,
iubirea: Cavalerul, Sfântul, Scriitorul, prin faptă, idee
sau cuvânt explicitează acest raport totdeauna
tensional dintre deschiderea dialogului şi închiderea
în monolog (obsesie, idee primită, prejudecată etc.).
Insertul din textele sacre, adesea folosit de Cristian
Tiberiu Popescu, nu face decât să puncteze structura
mesajului cărţii. Feţele e, însă, mai mult: e un roman
despre drama liderului, a conducătorului, cu mintea şi
sufletul spulberate în maelstromul pe care îl ivesc
funcţia şi izolarea sa de ceilalţi: „Simţea o dorinţă
clocotitoare de a se crede pe sine, nu pe unul sau pe
altul; dar, când era să se creadă pe sine, simţea că se
învârte în loc, căci el nu era prin el, ci prin toţi
ceilalţi, şi nu se putea crede pe sine, decât crezândui pe toţi ceilalţi“; iată un segment semnificativ despre
ceea ce suferă Stefăniţă, liderul, domnitorul, cel
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investit cu putere şi, deci, foarte uşor de manipulat.
Cristian Tiberiu Popescu scrie o istorie a
sistemului totalitar (de oriunde şi de oricând) şi o
cronică a transformării fiinţei în instrument, a felului
în oare omul îşi poate pierde fibra, chiar omenescul
din el (secvenţele despre cum se poate truca un
proces sunt antologice). Feţele e o carte de mare
actualitate; s-ar putea spune că tot ceea ce
consemnează (imaginează, povesteşte) autorul, ni se
întâmplă aici şi acum: decorul e viu şi nu de carton,
deşi ne aflăm într-o lume carnavalescă, descifrată pe
o structură dramatică şi, în limitele, s-ar zice, ale
temei medievale. Tot ce se spune aici ne priveşte
direct, ni se întâmplă chiar nouă – „turmă“ şi
„conducători“ –, are un impact cu atât mai dur, cu cât
mijloacele literare folosite sunt mai departe de ceea
ce, în chip convenţional, s-au numit „transparenţă“ şi
„realism“, opuse, tot (intenţionat!) convenţional,
parabolicului şi simbolicului. Feţele este unul dintre
cele mai importante romane apărute la sfârşitul anilor
’90, o „acoladă“ narativă, poate, a unei foarte interesante Istorii a mentalităţii româneşti, publicată, în
serial, în revista „Contemporanul“. Romanul
deschide bine „piaţa“ unui eseu cu o temă mereu
nedescifrată.
În literatura noastră contemporană, după 1990, a
reapărut poezia religioasă, cu izbânzi estetice dintre
cele mai notabile în lirica lui Dan Laurenţiu,
Constantin Hrehor, Lucian Vasiliu, Dumitru Spătaru,
Dumitru Vacariu, refăcând linia, pierdută între 1948
şi 1989, a unei vechi tradiţii care a început cu
Dosoftei şi încă, mai înainte, cu scrierile călugărilor
din schiturile şi mănăstirile clădite în primii ani după
Hristos. Istoria prozei noastre, în schimb, nu
consemnează cărţi valoroase care să circumscrie
teme specifice acestui spaţiu; doar texte minore,
obosite de şarje ironice ori copleşite de o ideologie
mereu duşmănoasă. Astfel încât apariţia volumului
Căruţa cu copii şi alte scrieri despre artă este un
eveniment care merită comentat. Fără a constitui o
proză religioasă, în sensul propriu al sintagmei,
cartea lui Cristian Tiberiu Popescu abordează câteva
teme şi subiecte – creaţia, iubirea, credinţa,
îndumnezeirea ori căderea în păcat –, explorând, în
fond, condiţia umană: spaţiul epic este mănăstirea,
iar personajele sunt călugări, stareţi, monahi. Titlul
cărţii poate induce în eroare pe un cititor „naiv“; cele
patru proze sunt şi nu sunt scrieri despre artă; tema
naraţiunilor este arta, iar nu „obiectele“ artistice
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comentate, de obicei, în volume subintitulate astfel.
Două texte, cele mai importante, Clepsidra de
dimineaţă şi Căruţa cu copii, dau cu exactitate
dimensiunea problematicii şi fixează, valoric,
volumul. Personajele primului text sunt comunitatea
unei mănăstiri şi călugărul Simion, un pictor de
biserici, care caută învăţătura şi nu meşteşugul sau,
mai exact, tot ceea ce e dincolo de el, împlinindu-l;
iată această învăţătură spusă de părintele Rafail, unul
din duhovnicii pictorului: „Întâi să ştii să mânuieşti
pensula cu sufletul, şi apoi cu mâna. Dacă ştii să
mânuieşti pensula cu mâna şi nu ştii s-o mânuieşti cu
sufletul e mai rău de cum n-ai şti în nici un fel. O
vreme am să te-nvăţ ce trebuie să ştii întâi“.
Clepsidra de dimineaţă e o proză de idei despre
rădăcinile adânci care motivează, dau lumină şi
speranţă unei fiinţe care se caută cu înverşunare pe
sine, despre cum se descoperă şi se dăruieşte
frumuseţea („frumuseţea ce nu se dăruie se chirceşte
şi devine urât“, se spune la un moment dat), despre
icoană şi fluxul afectiv care vine de acolo, despre
păcat (iar păcatul cel mai mare este – suntem învăţaţi
– de a îngădui să apună înlăuntrul nostru lumina
cerească), despre resortul creaţiei ce poate fi divin ori
diavolesc şi, de aici, întrebarea cum ştim de unde
vine chemarea, menirea: toată istoria pictorului
Simion este a creaţiei din entuziasm şi atunci ea nu
poate fi decât de la Dumnezeu pentru că însuşi
cuvântul „entuziasm“, la origine, asta însemna: en
theos, a fi cu Dumnezeu.
Căruţa cu copii este cea mai amplă povestire a
cărţii. Iată, pe scurt, subiectul. Călugărul Sava crede
că vieţile sfinţilor trebuie rescrise pentru cei de azi,
dar nu de oricine, ci de oameni care nu au un trecut
„în lume“. Găseşte trei copii, pe Elie, Teofan şi
Timotei, prunci lăsaţi la poarta unei mănăstiri,
crescuţi acolo, fără istorie, fără trecut, fără să fi
cunoscut lumea şi păcatele ei. Îi duce la o altă
mănăstire, undeva, lângă Thesalonic, unde vor fi
pregătiţi pentru menirea lor şi primul lucru învăţat,
după desluşirea limbilor vechi şi a Sfintei Scripturi,
este iubirea de la care poate începe, în adevăr, totul,
„replica“ ei, neiubirea sau „refuzul iubirii“ născând,
se spune, „fameni“; dacă somnul raţiunii naşte
monştri, refuzul iubirii naşte, iată, alţi monştri.
Căruţa cu copii pare a fi una dintre poveştile celor
1001 de nopţi. Cristian Tiberiu Popescu dovedeşte,
aici, o mare plăcere, o voluptate a povestirii,
siguranţă şi o înaltă ştiinţă a construcţiei epice: ideile,
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intriga, problematica majoră, chiar şi metafora (ca
aceea a sufletului precum calul sălbatic, însetat de
libertate, de lumină şi de cer) dau substanţă acestei
proze antologice. E aici, în fond, o „teză“ dragă
autorului, abordată, de altminteri, şi în celelalte două
texte ale cărţii, Pictorul şi fratele lui şi Moştenirea
stelelor, privind raportul dintre imagine şi icoană,
dintre persoană şi personaj: iată: „De îndată ce omul
îşi pierde pofta de a trăi, moare; când o simte din nou
în sufletul său, se naşte. În timpul vieţii sale omul
moare şi se naşte de mai multe ori“. Iar naşterile sunt
întâlnirile persoanei care „moare“ cu personajul care
îi dă viaţă; altfel spus, personajul (icoanele lui
Simion, sfinţii a căror viaţă o povestesc Elie, Teofan
şi Timotei, „zeul“) e forma vieţii persoanei, a insului
în continuă căutare a sinelui. Cristian Tiberiu
Popescu a vrut să scrie o carte despre creaţie şi
creator, implicit, despre sine; nu putea începe decât
de demult şi din viitor, cu Creaţia şi Creatorul însuşi.
Cartea-efigie a lui Cristian Tiberiu Popescu este
masivul roman Cloşca cu puii de aur care poate fi
citit ca un roman istoric (acţiunea se plasează explicit
în Valahia deceniului patru al secolului XIX, anii de
referinţă fiind 1836 – 1841) şi/ sau ca un roman
parabolic (unde simbolul şi, mai ales, codul secret
joacă rolul esenţial) şi/ sau ca o istorie a Masoneriei
şi a Ordinului Templierilor (cu o pasionantă
explorare a ceea ce am numit altă dată tema
medievală) şi/sau ca o saga a familiei Ghica, în
sfârşit, ca un roman de tip „policier“ (când naratorul
relatează ancheta pentru recuperarea tezaurului de la
Pietroasa şi desluşirea firelor unor crime comise,
printre alţii, de Alecu Ghica). Romanul istoric din
Cloşca cu puii de aur are cel puţin două direcţii de
dezvoltare. Ne aflăm în Ţara Românească, în anii ’30
ai secolului XIX, protagonişti fiind Alexandru Ghica
(domn între 1834 şi 1842, anii care delimitează
timpul-epocă al romanului), Mihalache Ghica (fratele
mai mare al domnitorului, ministrul cu Trebile
Dinlăuntru), Elena şi Alecu Ghica, Radu Oprean
(discipolul lui Mihalache Ghica), dar şi ţăranii
pietrari din satul buzoian Pietroasa de Jos; prozatorul
scrie în acest roman al romanului său o saga a
familiei Ghica (care a dat, prin Ion Ghica, personajul
central al ciclului epic Prinţul Ghica de Dana
Dumitriu, poate cel mai important roman istoric, la
noi, despre secolul XIX) şi, prin aceasta, o frescă a
societăţii valahe a vremii: starea politică sub
presiunea Regulamentului organic (Alexandru Ghica
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va fi mazilit de turci tocmai pentru încercările
acestuia de a-l încălca, în beneficiul ţării), activitatea
partidei naţionale şi a lui Ion Câmpineanu (cu a cărui
familie Ghiculeştii erau, de altfel, înrudiţi
îndeaproape), viaţa într-un sat din Buzău, jocurile
periculoase dintre cele două centre de putere,
domnitorul şi consulul rus („politica e mai grea în
Orient decât în Occident“, spune, cu dreptate, un
personaj), cutremurul din 1838. Romanul istoric din
Cloşca cu puii aur se scrie prin reconstituirea vieţii
protagoniştilor, personaje (persoane) istorice, cu o
biografie certă şi cu o legendă care furnizează
materie epică; celelalte „romane“ din Cloşca cu puii
de aur se scriu prin viziunile personajelor epice, din
legenda lor şi din pactul ficţional pe care autorul îl
semnează cu acestea pentru că, iată, Mihalache Ghica
şi, apoi, Radu Oprean caută, în fond, ce e dincolo de
ceea ce se vede: acesta e miezul cărţii lui Cristian
Tiberiu Popescu, fixat chiar în motto-ul de pe prima
pagină» „Poţi tu să legi catarămile Pleiadelor/ sau să
deznozi lanţurile Orionului?/ Poţi tu să scoţi la vreme
cununa/ Zodiacului şi fi-vei tu cârmaci/ Carului Mare
şi stelelor lui?/ Cunoşti tu pravilele cerului şi poţi tu/
să faci să fie pe pământ ceea ce este/ scris în ele?“
(Iov, 38, 31,33). Pravilele cerului şi viaţa omului sunt
ţintele romanelor din romanul lui Cristian Tiberiu
Popescu. Cloşca cu puii de aur este un roman al
iniţierii, pentru iniţiaţi ori, poate, pentru cei care
aspiră/acceptă (din curiozitate sau din vocaţie)
ritualul iniţierii: lor li se adresează întrebările lui Iov,
dar şi spusele lui Cassiodor (“aceste cărţi sunt pentru
iniţierea noastră“). Autorul e foarte explicit chiar din
primele rânduri: Mihalache Ghica îl duce pe
Guillaume Gulilaumet (un „amic“ al lui
Champollion, care îl va fi însoţit pe Napoleon în
campania sa din Egipt) la Fundul Peşterii, un loc plin
de mistere unde „a fost ceva“, în munţii Buzăului, îi
arată inscripţii şi „semne magice“ pe care le va
compara şi asocia cu cele văzute în templul Denderah
din Egipt, dar şi cu semnele încifrate din istoria
Ordinului Templierilor şi a Masoneriei: personajele
sunt, acum, Isis şi Osiris, Jacques de Molay (ultimul
Mare Maestru al Templului), Geoffroy de Goneviile
(unul dintre puţinii templieri care au scăpat de rug) şi
solomonarii buzoieni, timpul-epocă dispare întrucât
duratele se suspendă pentru a se uni în mitologie,
legendă şi istoria de dincolo de istorie, în mit, adică,
firul epic se desfăşoară în vechiul Egipt, în
catedralele gotice, între semnele zodiacului şi ruinele
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castelului Chinon (locul detenţiei templierilor), în
athanorul alchimiştilor, într-o realitate ocultă şi între
filele unei misterioase Cronici templiere: „e o plasă
nevăzută care uneşte totul“, spune personajul lui
Cristian Tiberiu Popescu.
La început, plasa nevăzută e misterul care uneşte
realitatea (Mihalache Ghica) cu ficţiunea (Guillaume
Guillaumet), Egiptul (templul Denderah „în care e
înfăţişat marele zodiac“) cu Valahia (care „musteşte
de istorie şi „mister“ şi unde „s-au legat multe“),
profanul cu sacrul, cei neiniţiaţi cu cei „aleşi“, cu
aceia care au o cale de acces spre un dincolo al
tuturor esenţelor: pentru Mihalache Ghica şi
Guillaume Guillaumet începutul e în Egipt, trecutul
în istoria Ordinului Templierilor, iar viitorul e în
„oracolul“ de la Pietroasa, în tezaurul descoperit
acolo, cu numele „de cod“ Cloşca cu puii de aur.
Prezentul naraţiunii e al ipotezei (tezaurul – numit al
Graalului, cu douăzeci şi două de piese, descoperit în
munţii Buzăului de pietrarii Ion Lemnaru şi Stan
Avram – va fi aparţinut Ordinului, a fost adus şi
„însămânţat“ în această parte de lume de Geofroy de
Goneville: „Nu au nici o dovadă, dar tare-mi vine a
crede că tezaurul pe care l-am recuperat eu a trecut
prin mâinile lui Goneville“, spune Mihalache Ghica,
respectând termenii pactului ficţional al romanului) şi
al asocierilor: templierii erau înhumaţi fără coşciug,
ca şi „cineva“ dintr-un mormânt la Pietroasa şi, iată,
ca Ştefan cel Mare (“Acum vreo optzeci de ani,
mitropolitul Iacob Putneanu al Moldovei a poruncit
să se deschidă, la Putna, mormântul celui care a fost
cel mai mare voievod, Ştefan, căruia poporul i-a
păstrat numele de Ştefan cel Mare. Am informaţia
sigură că în momentul când au dat lespedea deoparte,
toţi cei aflaţi acolo nu au putut să-şi creadă ochilor:
sfidând orice explicaţie firească, voievodul era
înmormântat fără coşciug…“), pe căluşarii valahi îi
unesc secretele şi ritualul iniţierii de templier şi
masoni (lui Guillaume Guillaumet i se vorbeşte
„despre căluşari, despre tot ritualul de iniţiere pe
care-l face ceata celor 7, 9 sau 13 jucători, despre
castitatea pe care trebuie să o ţină fiecare, despre
secretele lor şi despre jurămintele cumplite de a
păstra aceste secrete. Despre simbolurile lor! Despre
faptul că joacă doar zece zile, de la Înălţarea
Domnului, până la Pogorârea Duhului Sfânt, căreia în
occident i se spune Cincizecimea, adică tocmai
marea sărbătoare templieră“), iar solomonarii, urmaşi
sau adepţi ai lui Solomon, sunt templierii şi masonii
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din Valahia: moduri, spun personajele iniţiate, în care
a supravieţuit Ordinul Templierilor al lui Jacques de
Molay: acestuia îi retrăieşte viaţa reală/ imaginară
Mihalache Ghica şi astfel, reconstituie istoria însăşi a
Templului dispărut pe rugurile papei Clement V şi ale
regelui Filip cel Frumos. Ipotezele se certifică,
asocierile se motivează, totul e posibil prin ritual şi
iniţiere („fiinţe raţionale ce ştiu să deosebească pe cei
chemaţi, de cei nechemaţi“), ca şi prin asumarea
labirintului din catedralele gotice construite, prin
ritual şi iniţiere, de templieri, de meşterii pietrari, de
masoni, adică.
„Intriga“ romanului Cloşca cu puii de aur se
construieşte în jurul descifrării misterioasei Cronici
templiere, demersul hermeneutic al personajului
vizând o carte asemeni labirintului din catedralele
gotice; în această ordine, textul lui Cristian Tiberiu
Popescu e un roman-eseu care adună reflecţii dintre
cele mai provocatoare despre Cabală şi athanorul
alchimiştilor, despre legătura dintre catedralele gotice
cu labirinturi, construite de templieri şi cele
unsprezece stele mari ale zodiacului, despre exoteric
şi esoteric, despre Isis, Osiris şi templele Egiptului –
spaţiul „istoriei“ romanului –, despre solomonar, şi,
mai ales, despre sensurile ritualului şi iniţierii
practicate de templieri: iată: „Tu deschide-ţi ochii!
Lasă să intre în tine prin ei ceea ce trebuie să fie
înăuntru, ca tu, întreg, să fii înăuntru. Prin ochi intră
în tine viaţa, dar şi moartea. Prin ochi intră în tine
voinţa Ordinului. Prin ochi vei putea şi tu, la rândul
tău, să porunceşti altora şi să faci să nu se poată
opune voinţei tale. Vei învăţa să faci asta! O vei
învăţa din ce în ce mai bine, încât tot mai mult din
tine să poată deveni ochi, prin voinţa ta. Catedrala în
întregime este un ochi – de aceea puterea ei este atât
de mare. Trebuie să ajungi să poţi să faci aşa fel ca
lumea să fie incubatio prin tine. Învaţă cuvintele şi
pătrunde pildele! Cuvintele sunt chei pentru
începutul magiei, căci prin ele pot fi numite ecuaţiile
armoniilor. Templul sădeşte în toţi oamenii lui
rădăcini de suflete. Să nu uiţi cuvintele astea ce vin
tot din înţelepciunea celor vechi“. Frescă a
începutului de secol XIX, eseu, parabolă, carte
esoterică de ritual şi iniţiere, Cloşca cu puii de aur
este placa turnantă a prozei lui Cristian Tiberiu
Popescu.
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UN JUNIMIST
ROMANTIC ŞI FANTAST
(IOAN POP-FLORANTIN)

Constantin CUBLEŞAN
Deși beneficiarul unei longevităţi apreciabile
(originar din Transilvania, dintr-un sat sălăjan;
s-a stins din viaţă la București în vârstă de opt
zeci și trei de ani), autor al unei opere întinse și
prolixe, Ioan Pop-Florantin este astăzi practic un
autor necunoscut, uitat pe nedrept însă. Îl citesc
sau îl citează doar cercetătorii istoriei literare, cu
ocazia vreunui jubileu, vorbind despre nuvelele
și romanele sale de inspiraţie istorică, închinate
unor figuri ca Decebal, Tuhutum, Horea, Avram
Iancu ș.a. Dar, Ioan Pop-Florantin a contat în
epocă, mai ales în perioada sa junimistă, ca unul
dintre intelectualii rasaţi, preocupat temeinic de
formarea unei culturi naţionale autentice.
După studii gimnaziale la Cluj, a urmat
Facultatea de Filologie la Viena, pe care o
absolvă în 1867 cu o teză referitoare la sistemul
fonetic al limbii române. Trecând în România,
funcţionează o vreme ca profesor la liceul din
Botoșani, apoi la Bârlad și în fine la Iași unde
între 1872-1873 îl suplinește pe Titu Maiorescu
la catedra de filosofie a Universităţii. S-a
preocupat mai ales de disciplinele filosofice,
tipărind tratate de estetică, manuale de
psihologie, de logică, popularizând pedagogia
lui Fr. Frobel și revendicându-și prioritatea
absolută în privinţa unei metode originale de
teletipie.
Ca scriitor, Ioan Pop-Florantin s-a afirmat
mai ales în perioada anilor petrecuţi în jurul
Junimii, scriind nuvele și romane istorice,
poeme, tragedii. Literatura sa este una fără
performanţe deosebite dar atmosfera exotică,
stranie și fantastică din prozele sale, în care
istoria rămâne doar ca un fundal generos, ca un
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pretext, și care i-au adus aprecierea cititorilor și
a criticilor ce descopereau aici un bun
continuator al romanticilor germani Tieck, Jean
Paul, A, von Chamiso. Personajele sale sunt în
general ciudate, coborând dintr-un fabulos
legendar, ca dintr-un basm, mișcându-se într-un
univers oniric și trăind parcă într-o continuă
stare de transă halucinantă (Persanul ZoaZuirvan, din nuvela cu acelaș titlu, are aliura
unui descendent din miraculoasa lume a celor
1001 de nopţi, mai mult decât din istoria
propriuzisă; de altfel nici Tuhutum, din
povestirea omonimă, nu este altceva decât o
ciudată siluetă legendară, coborât într-o istorie a
hunilor văzută prin prisma exoticului și a
fabulosului legendar; chiar Decebal, din nuvela
ce-i poartă numele, înainte de a putea fi
identificat ca rege dac se impune ca un posedat
al puterii și al acţiunii, copleșit de o statură
legendară, nu lipsită de miraculos). În
povestirile ce au în centrul lor eroi romantici,
acţionând într-un timp ieșit din cadrele concretistorice, venind mai spre actualitate, fantasticul
oniric primează, ceea ce a determinat pe unii
comentatori să le considere în apropierea –
firește fără profunzimile meditaţiei filosofice –
prozei eminesciene din Sărmanul Dionis.
Nuvela O floare albă, publicată în 1869 în
paginile „Convorbirilor literare”, este fără
îndoială una dintre cele mai specifice lucrări
romantice din epocă, la noi.
Într-o noapte de groază, întunecoasă, plină de
mister și de înfiorare, în casa lui Alexandru
Costei intră pe neașteptate „un om cu barba
lungă, cu sandale de lemn în picioare, cu haină
CONVORBIRI LITERARE

de pănură neagră de sus până jos și cu pălărie
clăpuzată și apăsată pe ochi; în dreapta cu o
cârje mare; cu stânga ţinea un teanc sub
îmbrăcămintea cea neagră“. Înfăţișarea insolită,
în semiobscuritatea nopţii, pare de nălucă
hăituită. Străinul îi cere lui Costei să-i primească
spre tăinuire o lădiţă cu niște lucruri preţioase
pentru el, neînsemnate pentru alţii, până ce se
va reîntoarce sau până ce se va înfăţișa altcineva
cu o scrisoare din parte-i, spre recuperarea
zălogului. Costei acceptă dar ia seama că omul
era un fugar, urmărit de potere, ce încerca să-și
piardă urma în străfundul codrilor („Străinul se
pierdu în groaza nopţii.Tunetele durduiau,
încheieturile caselor pârâiau, vânturile urlau.
Când amuţeau și tăceau tunetele, se auzeau
tropote de fugari și când luminau fulgerele, se
vedea la zarele lor un om întunecat zburând în
ruptul sufletului spre codru, și după el zburând
alţi doi călăreţi în goană turbată“). Costei nu
rezistă ispitei și deschizând lădiţa află înăuntru
trei saci cu aur pe care și-l asumă, în ideea că
străinul nu se va mai întoarce niciodată. El
poruncește astfel să i se construiască un palat
cum nu mai era prin împrejurimi („Și-am zidit
păreţii – îi spun zidarii – cum n-am mai zidit”,
amintind zelul și strădania meșterilor din balada
Meșterului Manole) în care trebuia s-o aducă
mireasă pe Ermina, „floarea ce mai albă dintre
toate florile din Umbreni”. El se înfăţișează fetei
ca un june cuceritor și generos, obţinând
făgăduinţa acesteia de a-l aștepta până ce s-o
întoarce ca s-o poată lua în casele sale
împărătești ce tocmai se înălţau. Fata îi promite
și îl și așteaptă, într-adevăr, topindu-se de dor,
dar iubitul nu mai venea. Ciudat, timpul
începuse să se scurgă dintr-odată altfel între ei,
desincronizându-le existenţele, din momentul în
care palatul fiind isprăvit, în faţa lui Costei se
prezentase un călugăr cu scrisoarea ce-i dădea
dreptul a-și ridica lădiţa cu aur. Dându-se în
vileag furtul, Costei se dezvinovăţește motivând
că omul ce-i încredinţase lădiţa nu spusese de
aur ci de alte lucruri neînsemnate. Călugărul
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pleacă dar pentru Costei începe adevăratul
coșmar: în jurul lui se aude mereu freamăt de
umbre, este pândit mereu de cineva pe care nu-l
poate vedea și zbuciumul său ia proporţii
copleșitoare de stranietate, până ce se decinde să
dărâme clădirea construită din aurul deavolesc
ce nu-i aparţinea. Apoi, nădăjduind că va fi iertat
de Ermina pentru înșelătoria-i, se reîntoarce la
aceasta. Acolo însă nu va găsi decât ruinele casei
în care – îi spune o babă – a locuit cândva,
demult, o fată frumoasă, pe nume Ermina, ce se
stinsese așteptându-și ursitul („Porţi care nu-s
nicăiri; – ferestre uitate nepuse; păreţi care nu
se-nţeleg unul cu altul – turnuri răsărite dintre
tufe de brusturi crescute pe de-a spata, fără știrea
zidurilor. Încăperi în care pândesc jigănii cu
douăsprezece braţe, torcându-și împletind fire, și
ţesând prinsori perzătoare; și vin jigănii
zburătoare câte cu o sută de ochi, și tot nu văd
laţurile întinse și zboară-n ele” – sunt ruinele
ridicate de Costei).
Rostogolirea aceasta halucinantă a timpului
într-o existenţă ce pare a se contopi cu un vis
coșmaresc – „Cum schimbă somnul viaţa
omului!”, spune Costei, asemenea eroilor din
prozele lui Eminescu – precum și suprapunerea
planurilor realităţii cu cel al închipuirii, dă
povestirii aureola stranie, fantastică, în halou
tipic romantic, al unei istorii amoroase
neîmplinite, cu eroi nefericiţi, sortiţi a-și urma
implacabil un destin damnat.
Juanita, povestire publicată tot „Convorbiri
literare” (1870) este la fel, o plăsmuire
sentimentală (romanţioasă) plasată într-un cadru
specific romantic („Nori negri ameninţau
zburând peste pământ ca aripile mamonilor cari
aduc groază și plângere”). În această dezlănţuire
furtunoasă a naturii, Boldur Petreicu îi salvează
viaţa Juanitei („nu era fiinţă pământeană ce
vedea, ci numai năluca visurilor lui”), care din
recunoștinţă primește să-i fie soţie. Tatăl vrea săși răscumpere cu bani fata dar Petreicu refuză.
Când află însă că Juanita iubea cu adevărat pe un
altul, pe Armand, o alungă din casă. Disperată,
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Juanita se reîntoarce la tatăl care însă n-o mai
primește pentru că-i necinstise cuvântul; bătând
la poarta lui Armand, acesta nu-i deschide, la
rându-i, îndrumând-o să se întoarcă la soţ.
Alungată de pretutindeni, Juanita se lasă răpită
de undele învolburate ale apelor răscolite de
furtună, de unde o scoate câinele ce-i rămăsese,
singur, cu adevărat fidel. Dar, prea târziu. Ea
murise.
Povestirea are planuri halucinante, în care
realul se suprapune visului – Petreicu iubind-o
visează pe Juanita ca pe un inger și în cele din
urmă incertitudinea că drama celor doi ar fi fost
reală sau numai zămislită de vis, dă naraţiunii
dimensiunea unui fantastic oniric nimbat de
reprezentări celeste:„Odată a fost lună până în
zori; și Petreicu suspină greu când văzu năluca
cea frumoasă cum se perdea în lumina dimineţii;
și apoi văzu cum iarăși se ivește printre frunzele
tufelor și odată numai striga ca ridicat de pe
pământ în lumi fericite. Scumpa visurilor lui
zbura către el din depărtare pre sus ca un inger
ceresc. Într-a doua clipă ce zări, i se ridică
sângele în cap, pentru că văzu cum un fugar alb
sălbăticit răpea în zbor turbat tocmai pe năluca
visurilor lui, pe o copilă gingașă, spărietă de
moarte”.
Același fantastic oniric se regăsește și în
Pribeagul, poate cea mai pregnant stranie dintre
toate, prin tocmai alunecarea planurilor realităţii
într-un halucinant trecut istoric, unde drama
eroului – și el un sentimental romantic –
primește dimensiuni fabuloase.
Tânărul erou al povestirii tranșează în
favoarea sa iubirea Mariţei pe care și-o disputau
și alţi trei voinici. Aceștia îi promit să se
răzbune, cerându-i să plătească pentru dragostea
dobândită, răzbunare ce se va întâmpla peste ani,
la o dată anume. Tânărul trăiește astfel mereu cu
obsesia acestei revanșe, ca un coșmar
existenţial, până ce, într-o noapte, ea se produce.
I se pune foc palatului în care locuia împreună
cu frumoasa Mariţa și, neputincios, asistă la
mistuirea sub flăcările necruţătoare, a tot ceea ce
avea mai de preţ în viaţă, inclusiv a femeii
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iubite. Scena este violentă, ca dintr-un roman de
groază, punând la socoteală și faptul că în final,
forţând o ușă aflată în flăcări, aceasta se
prăbușește strivind sub greutatea sa trupul
necunoscut al dușmanului său.
Interesant este cum împinge autorul
întâmplarea într-o zonă a obscurului, a
imaginarului
deliberat,
sub
zodia
halucinatoriului. Viaţa eroului – pribeag într-o
lume ostilă, ameninţătoare – se scurge într-o
continuă noapte în care el pare a-și visa, și chiar
își visează, destinul („Ieri aveam palatul meu; –
și azi dorm sub o tufă; rup frunze de pe o altă
tufă și le leg cu cicoare; pe frunzele aceste miașez capul. Cu vânturile și cu ploile de toamnă
mă acopăr. Câte și câte s-au schimbat de ieri și
până astăzi! Ieri au fost, astăzi nu sunt! Eu
zic:«ieri», pentru că de atunci până acum n-a
fost numai o noapte. Ceilalţi oameni zic că au
trecut mai multe luni; mie toate mi-au fost
numai ca o noapte, dar ca o noapte mare, noapte
grea, noapte cu visuri grele. – Mi-aduc aminte
că m-am deșteptat de mai multe ori în noaptea
aceasta mare; oamenii mă întrebau că de ce nu-i
cunosc? și mă chemau, că mi-au zidit locașuri
nouă de atunci, și eu nu aveam să mă duc
întrânsele”). În final, lipsit de legăturile cu
realitatea concretă a unei existenţe firești, apare
călător într-un timp cosmic zodiacal:„Acum
zburam cu pământul așa, ca să văd stelele, carile
le numesc învăţaţii «balaurul»“. Misterioasă și
abisală, existenţa halucinantă a pribeagului
poartă în sine destinul unui erou romantic,
resemnat a-și trăi propria nefericire.
Nuvelistica lui Ioan Pop-Florantin se așează
astfel în liniile sale dominante, sub zodia transei
onirice, eroii acţionând sub tipicul romantic al
unor damnaţi. Este o proză exaltată, cu largi
gesticulaţii, teribile, caligrafiată cu linii
sentimentalizate, într-un tipar fantastic ce poate
trezi și azi interesul cititorilor dispuși a revedea
experienţele literare ale veacului trecut.
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MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

JURNAL (XXI)
1899

Duminecă 1 / 13 august. Bine dormit. Sculat la 5°
ore dimineaţa. Luat cafeaua pe la 5¾ cu Missir. Apoi cu
el la „Heiligen 3 Brunnen” şi înapoi 1° 20’. Ras la un
unic coiffeur, la 8° 10’ venit şi sculat pe Anicutza. La 9½
plecat, grandiosul drum până la Franzenshöhe 2000
metri unde sosit la 11¼. Dejun, bune Sardellen cu unt,
bune Linzertorte, bun vin şi Gießhübler. La 12¾ plecat
& de acolo, sus (prea cald) la Stilfser Joch, apoi îndată
jos, nu la Dogana, ci la casa următoare popas de 20’
(bun şi realist a 4 lire), plicticos în soare pe Braulio1 în
jos, la 5 ore în Neubad Bormio. Fireşte, după splendidul
Trafoi, decepţie. Noi destul de marea odaie cu 2 paturi
No 35 în etajul 2, alături 34, cu 1 pat. (Alături No 36,
cea mai bună odaie-salon, cu mare balcon, şi singurul
balcon). La noi, No 35, un bec electric la mijloc şi unul
deasupra paturilor. Dar electricitatea nu funcţionează
toată noaptea. Bun prânz sviţeran în sala de mâncare,
mare şi convenabilă. La mese separate; dar bere şi
apolinaris calde. Luat vas ghiaţă 50 cents. – Luat o baie,
apa azuree – plăcută, dar baia de cement, odaia de baie
fără eleganţă, o bancă de lemn şi un scaun.
Baia cu rufe (reci) a 1½ lire.
Luni 2 / 14 august. Dormit de la 9 – 4, vasăzică 7
ore. Foarte pârlit de soarele de ieri. Luat cafeaua pe la
5½ ore. Se poate avea de la 5 ore în toată regula.
Plecat la 8¾, luat şuncă şi vin alb Sasella la
Balladoré pe terasica (cu 2 pânze albe) hotelaşului Des
Alpes (curios de frumoasa şi relativ eleganta chelneriţă
din Zürich-Milano), la ora 1 la Madonna di Tirano, iar la
murdarul hotel San Michele (trebuie scris lui Bädecker
să-i ia steaua), unde, pentru 17 franci, mâncat păstrăvi
fleşcăiţi, pui fripţi în ulei şi un vin turbure), apoi dejunat
acolo o oră, şi în frumoasa vale cu castani în sus, de la
3½ la 5¾ la Kurhaus Le Prese. Noi de abia 2 odăi
mititele, dar curate în etajul al doilea. Bune alte odăi: No
15 mare cu 2 paturi şi balcon comun în etajul I, vedere
spre lac pe copaci, alături mai mică idem 16, alături (cea
mai bună, cu plină vedere pe lac) 17 cu balcon comun în
etajul I. Alături, 18 şi dincolo 14 fără balcon, dar spre
lac. Are în etajul II 3 odăi corespondente, cu 3 mici
balcoane izolate, vedere spre lac. Plăcuţi oameni,
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mâncare convenabilă, dar deşi la peste 900 m, cam cald
şi ţânţari.
Marţi 3 / 15 august. Din „Le Prese” la 8½, sus prin
La Rösa (unde rachiu de cireşe2) la Bernina-Hoopiz pe
la 12¾, bun dejun bună bere sviţerană, dar hotelul
mirosind rău a grajd etc. La 2½ jos, spre Morteratsch,
unde ne-am abătut la hotel, m-am du cu Missir în grota
gheţarului, apoi am revenit la Anicuţa, care îşi luase
bunul ceai, am luat şi noi cafeaua şi, pe la 4½, plecat mai
departe la St. Moritz, unde n-am găsit nicăieri odăi (3
hoteluri îmi răspunseră pe drum telegrafic, că „totul
arhiplin, nicio cameră liberă3”). După o cam penibilă
căutare de 1¼, în sfârşit, cu ajutorul birjarului, găsit 2
cămări (dar curate, paturi bune, raşca bun) în etajul 3 la
hotelaşul Du Nord în St. Moritz, Bad, a 4 franci de pat.
Pe când toată vremea a fost timpul cel mai splendid,
acum începe să plouă. Noi ne-am dus pe ploaie la hotel
Victoria pe la 8 ore sara; foarte elegant şi scump, mulţi
bărbaţi în frac, damele în toaletă; noi, jerpeliţi de drum,
de abia am găsit după 10’ aşteptare o masă à la carte,
languste etc. simplu vin Yvorne4 cu Apollinaris, plătit
pentru 3 persoane 46½ franci şi 2 franci bacşiş
chelnerului. (Scena mea cu Oberkellnerul pe care l-am
mustrat, spre marea neplăcere a Anicutzei. Şi mie greu
pe urmă sara, că am făcut această dojamă de prisos).
Am plătit excelentului birjar Staffel (adresa lui la
Palace-hotel, St. Moritz-Dorf) cei 120 florini şi 10
franci aşa, pe deasupra.
Mercuri 4 / 16 august. Missir, săturat, cu dor de
casă. Timp ploios. Ne hotărâm să plecăm astăzi din St.
Moritz, fără a mai petrece – după planul primitiv – ziua
aici. Luăm cu 3 locuri la poştă St. Moritz – Bad – Thusis
(a 15 franci 55 centime, tot bagajul pentru 3 persoane
4½ franci, mai facem ceva amplete (o passoire de argint,
3 pipetenaşe 8 franci, Missir o „ceinture” pentru
nevastă-sa 10 franci, o bonbonieră de argint 9 franci, o
putea avea cu 6½), luăm bune sandviciuri cu paté,
şuncă, limbă, şi 2 butelii Würzburger Buckebeere, de la
excelentul cofetar Casparsis) şi la 11° 45’ plecăm în
remorcă5 cu încă o doamnă, dejunăm după Silvaplana6
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în trăsură, eu dorm până la Julier-Hospiz, ploios; de aici
încolo, iar timp frumos, la Mühlen cafea, apoi frumoasa
vale „Oberhalbstein” prin Tinzer şi frumosul Savoquin
(1213 (?)) cu hotel-pension Piz Michel, cu liberă vedere,
(pe când hotel Pianta e în uliţă), la 5¾ în Tiefencastel,
întârziată oprire de vro 20’, schimbată trăsura, de aici
prin foarte frumosul Schynpass şi la 7½ la Thusis. În
hotel Via-Ishala de abia găsit 2 odăi în etajul 3, bune în
sine, dar cu vedere spre stradă, nu spre Via-Mala,
prânzit pe terasă cu şampanie rece. La 9½ în pat, foarte
obosiţi.
Joi 5 / 17 august. Luat cafeaua la 6 ore cu Missir,
făcut cu el 1½ plimbare prin Via-Mala (cald, el plecat cu
trenul de la 8° 40’ spre Innsbruck – Salzburg; noi cu
idem la 11° 39’, bine dejunat la Choire – gară. Între 12°
40’, apoi iar cu Rhätische Bahn, la început foarte cald,
apoi de la Serneus încolo cu ploaie răcoritoare, sosim la
Davos-Platz la 5° 10’. Cu omnibus la minunata noastră
odaie No 5 în Kurhaus, bine primite bagajele trimise de
la Lend-Gastein deja aici în hotel, în aceeaşi seară aduşi
de portar cei 1400 franci trimişi cu mandat poştal de la
Banca Generală Română, după scrisoarea mea din
Gastein din preziua plecării. La gara Davos, mă salută 3
tineri români, mie necunoscuţi de nume. Mai e aici la
Kurhaus Leon Paciurea cu nevastă-sa şi fata, fostă
Ghica. Şed în vila Batavia. A mai fost aici, după lista
străinilor7, Pătraşcu (din Viena8!) cu d-na Vioreanu (din
Bucureşti9).
Prănzim bine la masă separată. Ne culcăm obosiţi la
9½, veseli că am ajuns la ceva odihnă în bunul aer
întăritor din Davos.
Eu cu piciorul drept greoi şi slăbit la urcat (pentru
prima oară am aşa ceva. Momentană slăbire unilaterală
de oboseală? Reumatism? A fost ischias pe urmă. Şi cu
o mică inflamaţie la ochiul stâng. Spăl cu apă borică
(3%) de la spiţerie.
Vineri 6 / 18 august. Davos-platz. Dorm până la 5,
stau leneş şi încă obosit în pat până pe la 6½ , mă scol,
mă rad, îmi spăl capul cu apă de chinină, ochii cu apă
boricată, la 7½ luăm cafeaua (Anicutza în pat), apoi
scriu în delicata noastră verandă cu sticlă, aer răcoritor,
soare, mai fericiţi că suntem aici, la odihnă, după marea
oboseală a drumului de la Merano până aici.
Altădată Stilfser Joch trebue combinat cu o coborâre
de la Bormio la Sondrio – Como – Milan. A mai face
după Stilfser şi Bernina şi Julier cu Schynpass şi
revenirea la Davos e prea mult. –
Piciorul e îndreptat de tot.
Sâmbătă 7 / 19 august. Sculat la 7¾, după ce între 4
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şi 6 cetit în pat din Wildenbruch, Tiefe Wasser10 Mica
inflamaţie de la ochi trecută. Şi catarul laringial,
contractat în umezeala de la Gastein, dispărut ca prin
minune în aerul sec de la Davos. Ieri sară a plouat. Azi
nori, dar din când în când soare. Sara cetim din „Figaro”
depoziţiile în procesul Dreyfuß de la Rennes. Apoi,
Treitschke, Politik, volumul II. Volumul I cetit la
Abbazia.
Între 4 şi 6½, pe jos la Davos-Dorf, ceai la Kurhaus,
şi înapoi. Aer întăritor.
Duminecă 8 / 20 august. Sculat 6 ore, ceai, ras, scris
Reise Register. Soare splendid. Anicutza sculată la 9
ore. – Delicioasă plimbare 3½ – 6½ la Clavadel (1 oră
până acolo, 1/3 prin pădure ceva suiş). Acolo bun ceai,
gentil Kurhaus.
După masă, sara, Leonida Paciurea (Patzuris), cu
rozeta roşie şi la palton şi la redingotă, la noi. El pleacă
joi de aici, dar nevastă-sa, Zoe, stă toată iarna cu fiica
lor (divorţata Ghica), care e atacată la piept în urma unei
influenţe.
Luni 9 / 21 august. Sculat la 6, ceai. Soare splendid,
dar frig. Vreau în sfârşit să încep volumul IV la
Introducere. Dar n-am făcut decât cetirea şi recitirea
paginelor din „Era nouă” de Carp.
Mercuri 11 / 23 august. Sculat la 6, ceai, soare, frig.
Scriu Parlamentare. [...] în urma băilor calde de la
Gastein.
Ieri, plimbare pe jos prin pădure, la Schatzalp (sus
1½ oră, coborât 1 oră), sus o şatră murdară cu vinuri la
pahar11 şi bere. Dar se termină toamna asta o funiculară
şi, la toamna viitoare, un mare Sanatorium.
Alaltăieri, la cofetăria Casparis, muşcat de o viespe
la mâna dreaptă, la puls. Am pus îndată, de la cofetar,
salmiac-amoniac. M-a mai durut – înţepat puţin şi din
când în când ieri; dar foarte uşor. Ieri, între 2½ – 3½,
plixis.
După o scrisoare de la Juca (arsă de nevastă-mea,
conform cererii Juchi), prinţesa Maria a avut iar o
purtare „scandaloasă” (fără altă specificare) la
Constanţa, prin luna Iulie. Scene de reproşuri cu regele.
Regele îmbolnăvit în urma lor, iar prinţesa cu Ferdinand
plecaţi la Coburg.
După o nouă scrisoare a Juchi, primită ieri, regele a
avut (tot la Sinaia) o violentă gastralgie şi curtea nu
pleacă la Ragatz decât duminica viitoare, 15 / 27 august.
Despre prinţesa Maria scrie „ea şi-a reluat autoritatea
asupra acestui măgar de Ferdinand”13 şi că e tot la
Coburg, iar Ferdinand la Sigmaringen.
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Sâmbătă 14 / 26 august. Davos. Soare constant şi, în
urma lui, din ce în ce mai cald. Ieri, de la 3½ – 4½, pe
jos, cu soare, la Frauen-Kirch (hotel Post, mic, cum e,
totuşi cu electricitate). Apoi 5¼ – 6¼, pe umbră, înapoi.
Mersul până la Frauen-Kirch prea cald pentru mine.
Toată ideea cu „baia de soare”14 va fi bună pentru
anemici şi slăbănogi, dar pentru mine pare mai indicată
răcoarea. Pielea mi-e prea sensibilă. De la arderea
soarelui numai timp de o oră, pe rădăcina mânei stângi
(mica parte neacoperită de mănuşe), mi-a rămas un inel
de piele roşie, care acum se cojeşte. Şi de soarele de ieri
mi-era sara pielea frunţii prea încălzită.
Şi chiar Davosul de astădată îmi pare prea înalt. Am
din când în când un simţământ de gol la inimă, ca un
început de „dificultate respiratorie”15.
Pentru anul viitor, ne-am hotărât că mergem întâi 3
săptămâni la Homburg, sau Basel, sau la Aussee,
Brechtesgaden. apoi la vreo înălţime între 1000 şi 1400
metri, sau Engelberg, sau Flims, sau Rigi-Kaltbad,
Cortina, Mendelpass sau Adelboden, sau aşa ceva, sau
din capul locului la Grand Hotel Villars, cu băi de sare
(pe la Lausanne – Aigle) (1270 m).
N-am mai scris nimic la volumul 4. Am dormit mai
mult. Azi sculat la 5, mâna fără tremurare, de abia acum mam odihnit, după Bucureşti. Gastein, cu umezeala şi
obositorul drum Gastein – Trafoi – Bernina – Julier – Davos.
Şi acum pe câteva zile reîncep să scriu. Cetit
romanuri (Wildenbruch Wilbrandt, Der Sänger) şi
Mosso16, Der Mensch in den Hochalpen. Sara,
împreună volumul II din Treitschke, Politik şi Anatole
France, Le panier d’oisier.
Soarele răsare acum la 6° 25’.
Azi dimineaţă Anicuţa în sfârşit!!! ? Aurelie, după 6
zile întârziere.
Sara la prânz, după [...], că rău înţelesesem că
tânărul Qualber se însoară cu o olandeză, căci se însoară
tânărul Holster.
Duminecă 15 / 27 august. Davos. Am făcut
dimineaţa în veranda cu sticlă itinerarul pentru a mai
vedea odăi la Rigi-Kaltbad, soarele fierbinte, cu toate
perdelele lăsate, mi-a ameţit capul, încât aveam iar
calota de metal şi cercul la frunte. La o mică plimbare
între 11 şi 11¼ (cu umbrela mea galbenă) până la hotel
Buol, am avut un moment pe stradă teamă de ameţeală
şi cădere. Dar a trecut îndată, hotărât: pentru mine
insolaţia la înălţime, baia de soare17 nu e bună. După
amiazi 4° 20’ la 6¾, plimbat singur la Clavadel şi pe
drumul spre Frauen-Kirch şi apoi, înainte de şoseaua de
la Sertig, la Frauenkirch, la dreapta peste câmp şi de-a
liungul, apoi înapoi. Foarte bine şi restabilit.

[...] trebui o veselă partidă de şah şi o ieftină
panzarolă în intimitate pe timpul vacanţelor – şi asta nu
e de realizat în împrejurările date. Numai cetit şi iar
cetit, câte o plimbare pe zi – şi apoi patianse nesfârşite.
Luni 16 / 28 august. De la 9 – 11¾, Josef Hemmerle
la mine (Viena I, Ebendorfstrasse, 2, II Stock), venit pe
jos în 4½ ore de la Arona, consultat asupra [...].
Între 4-6, cu Anicuţa la hotel Civtoria, ceai pe terasă.
Note:
1. Braulio, râu care curge prin valea Braulio (Valle del
Braulio), din provincia italiană Sondrio. Valea Braulio
începe în localitatea Bormio şi se termină cu vârful Passo
dello Stelvio.
2. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manuscris.
Textul continuă în limba română.
3. Ultimele şase cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
4. Yvorne, vin elveţian.
5. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul
continuă în limba română.
6. Silvaplana, comună situată în regiunea Maloja,
Elveţia.
7. Ultimele două cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
8. Ultimele două cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
9. Ultimele două cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
10. Tiefe Wasser (Ape adânci), cinci povestiri de Ernst
von Wildenbruch, publicate în 1898, la editura Freund &
Jeckel din Berlin.
11. Urmează două rânduri anulate indescifrabil, din
care se mai poate citi doar: Anicuţa [...] 3 zile posibil [...].
12. Ultimele trei cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
13. Ultimele zece cuvinte în limba franceză în
manuscris. Textul continuă în limba română.
14. Ultimele trei cuvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
15. Ultimele două cvinte în limba germană în
manuscris. Textul continuă în limba română.
16. Este vorba despre volumul lui Angelo Mosso, Der
Mensch in den Hochalpen (Fisiologia dellʼumomo sulle
Alpi. Studii fatti sul Monte Rosa da Angelo Mosso), a cărei
traducere din italiană a apărut la Leipzig, în 1899.
17. Urmează un rând anulat indescifrabil.
JURNAL, Volumul V: 1899. Ediţie critică coordonată
de Bogdan Mihai DASCĂLU. Text stabilit, traducere,
note, glosar și indici de Ana-Maria DASCĂLU și Bogdan
Mihai DASCĂLU.

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ
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NOI CONTRIBUŢII LA
BIOGRAFIA LUI H. SANIELEVICI
Nicolae SCURTU
Unul dintre cei mai apropiați prieteni și chiar confidenți ai teoreticianului, criticului literar și eseistului H. Sanielevici
(1875-1951) a fost excelentul profesor, publicist și memorialist Grigore Forțu (1878–1970).
S-au cunoscut, încă din tinerețe, pe când erau colegi la Liceul „Vasile Alecsandri“ din Galați. Au organizat viața
culturală și literară a acestui oraș, așa de pitoresc și de interesant.
Profesorul Grigore Forțu a intervenit, cu succes, de nenumărate ori în soluționarea unor probleme administrative,
profesionale și literare ale lui H. Sanielevici.
Există o bogată și prețioasă corespondență trimisă de directorul și proprietarul revistei Curentul nou, memorii și cărți
cu ample autografe lui Grigore Forțu, care era considerat un autentic dascăl de „emoții estetice“.
În epistolele ce se publică acum întâlnim informații și referințe privitoare la miniștri, înalți funcționari de la Ministerul
Instrucțiunii Publice, precum și la elita intelectuală și academică: Constantin Rădulescu-Motru, Ion Petrovici și Alexandru
Tzigara-Samurcaș.
Sunt menționate colaborările sale la reviste și ziare prestigioase ~ Convorbiri literare, Viața Românească, Adevărul
literar și artistic și Adevărul.
Atunci, ca și acum, problema cea mai delicată a unui intelectual era cea financiară și implicațiile ei.
Se impune o cunoaștere în profunzime a unui destin, a unei opere extrem de valoroase și a unei epoci cu limitele și
nedreptățile ei.

*
[București, vineri, 20 iulie 1930
Parcul Cornescu, Strada C7]
Iubite amice,
În ziua când am primit scrisoarea d[umi]tale, plaire
de gentilesse, am primit și de la Otetelișanu una: îmi
trimitea răspunsul politicos al M[ajestății] S[ale] la
cărțile ce i-am trimis: La vie des mammifères și
Cercetări critice.
I-am trimis atunci lui Otetel[ișanu] niște cărți de ale
mele și corectură de pe articolul din Convorbiri, i-am
arătat situația desperată în care m-a pus Costăchescu
(după ce mi-a suprimat subvenția, așa că pe luna
august întreagă n-au nici un fel de mijloace de
existență, am mai aflat că pe anul scurs, deși după
stăruințele deputatului Andrei, pus de Kirițescu, mi-a
acordat concediul (pe anul 1929/1930), dar mi-a
suprimat plata suplinitorului, așa că am rămas dator
Creditului Didactic vreo 80.000 de lei, întrucât eu,
după promisiunile lui Kirițescu, luasem înainte prin
credit leafa mea integrală, cum mi se dă de câțiva ani,
ca să trăiesc tot anul acesta scurs.
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De unde rezultă că chiar de voi funcționa la catedră
la anul, eu tot nu am cu ce trăi, fiind dator 80.000 pe
anul trecut! În afară de datoria mea pe termen lung! Ma lăsat adică pe drumuri.
Căci nu voi putea lua, ca de obicei, de la Credit ca
să plătesc chiria și să trăiesc.
Cum vezi, scârnavul slugoi mă urmărește cu ura lui,
parc[ă] ar ști ce dispreț am pentru dânsul, l-am rugat
încă[ă] odată să intervie pentru mine la M[ajestatea]
S[a], după ce va apare articolul în Convorbiri,
spunându-i că i-aș fi adânc recunoscător și că, spre pildă
la Fundația Pr[incepele] Mihai aș face ceea ce nimeni
altul n-ar putea face; îl întrebam dacă e dispus să
răspundă invitației d[umi]tale, eu fiind înclinat a o primi
și-i ceream o întrevedere mai lungă ca să discutăm toate
pe [î]ndelete.
Asta a fost miercuri. Acum e vineri seara și n-am
primit de la dânsul nici un răspuns.
Voi vorbi, firește, și cu Tzigara, și cu alții. Impresia
mea este că cel mult la toamnă situația mea se va aranja
cumva și anume printr-o intervenție la M[ajestatea]
S[a].
Alerg acuma pe la Finanțe să capăt 24.000 ce-mi
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datorește Minist[erul] de Instrucție din 1926. Lucrările
sunt gata și ordonanța de asemenea, dar trebuiesc
stăruințe. Dacă reușesc zilele acestea, prin Scrutator de
la Adevărul, care a vorbit deja o dată cu Teianu, atunci
fiind liniștit în ce privește luna august, voi veni la
Sinaia, chiar dacă Otetel[ișanu] nu vine.
Iar dacă Otetel[ișanu] îmi răspunde că merge,
atunci las și chestia de la Finanțe pe mai târziu, și vin
cu dânsul, fiindc[ă] am apucat să-i scriu că merg.
Ce va voi, ce va putea face Otetel[ișanu], nu știu.
Străin cum sunt de ale lumii, m-am gândit chiar la un
moment dat, dacă încurcat bănește cum este (știi ce ne
spunea odată, că nu doarme nopțile de griji), nu se
gândește cumva să tragă foloase materiale din
intervențiile pe care acum le poate face.
N-aș găsi nimica rău. Și aș primi dinainte condițiile
lui, cu ochii închiși, știind că-i om subțire. Ba aș fi
chiar mult mai generos decât alții în același caz. Dar el
se va jena să-mi spuie și eu sunt incapabil să iau
inițiativa în această materie, de teamă să nu-l froasez,
cu atât mai mult, cu cât îl stimez mult și am pentru el o
sinceră, instinctivă simpatie.
Mi s-a întâmplat în astfel de situații, ca un cunoscut
al meu să recomande pe altul, fiindcă cu mine se jena
să facă o afacere. Doar m-am scos singur din viața
practică, cu boieriile mele!
Dacă erai d[umnea]ta aici, ori dacă vine la Sinaia,
poate descurci d[umnea]ta lucrul, diplomat cum ești.
În firea mea este o brutală sinceritate, care nu se
[î]mpacă cu nici o diplomație. Poate că vreo străbunică
a mea va fi trăit cu vreun cazac și mi-a transmis
sângele lui. Prea sunt pornit să tai orice nod cu sabia!
Călduroase salutări și mulțumiri pentru bunele
sentimente ce aveți pentru noi, d[umi]tale și doamnei,
din partea noastră amândurora.
H. Sanielevici
[P.S.]
E posibil că pentru Fundație Otet[elișanu] să
întâlnească rezistența altora față de mine.
[P.S.1]
În stilul ei, scrisoarea asta seamănă cu procesele
verbale din Caragiale: sunt agitate.
*
[București, 24 iulie 1930]
Iubite amice,
Am vorbit azi cu Otet[elișanu]. I-a murit o mătușă,
Elena Otet[elișanu]. Am stat mult de vorbă. Eram pe un
drum greșit. Avem interese comune. Are el planuri, în
care intru eu în mod firesc.
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Este interesul lui, să mă utilizeze. M-a rugat să nu
vorbesc despre ele, ca nu cumva să se zădărnicească.
Cele ce-mi scrii despre articolul meu, mi-au produs
mare mulțumire. Că eu sunt cel dintâi gânditor în
această țară, e evident. Că după mine vine Stere, sunt și
eu înclinat a crede.
Cei de la Viața Românească îmi fac acuma
avansuri. Sevastos mi-a spus că ei mă simpatizează
mult, că de ce nu scriu la revistă, etc.
Cu „amicul meu politic“ am stat de vorbă. Diferim
profund în privința M[ajestății] S[ale], a simțit că
speranțele mele s-au mutat acolo, la arbitru. (Speranțe,
pentru țară și pentru mine).
Mi-a dat a înțelege că m-am ambalat a treia oară:
întâi pentru Averescu, a doua oară, pentru țărăniști și
acuma pentru C[arol].
Vorbea cu neliniște gravă despre planuri de
dictatură. Pe mine m-a luat gura înainte și am spus că
Napoleon al III-lea a făcut minuni cu dictatura. S-a
uitat atunci sever și bănuitor la mine.
Am arătat lui Graur scrisoarea d[umi]tale. Azi a
trimis să caute Convorbirile și nu apăruse încă în
librării. Mâine pleacă la Karlsbad. Am să-i trimit
revista acolo.
Eu am un număr din Convorbiri. M-a pus la loc de
cinste: 1. M[ajestatea] S[a], 2. Tzigara, 3. Petrovici, 4.
Manoilescu, 5. Eu, 6. Generalul Alevra, 7. Generalul
Gorski, apoi un șir întreg de colaboratori. Să vedem ceo zice M[ajestatea] S[a].
Am stat azi un ceas de vorbă cu Marin Demetrescu,
fostul director la Liceul „Lazăr“. A fost 8 ani profesor
lui C[arol]. Spune că are o voință de fier, că-și bate joc
de toate protocoalele și-i place cinstea și sinceritatea.
Mă îndemna stăruitor să cer audiență și să-i
vorbesc verde. (În a vorbi verde eu sunt specialist).
El susține că acuma partidul averescan are șanse
mari. Goga strânge în juru-i pe toți intelectualii din
Ardeal. Dar despre aceasta vom vorbi, când ne vom
vedea. Chestia e interesantă.
Voi căuta să văd pe Nae Ionescu. M[ajestatea] S[a]
avea intenția să-l facă ministru. Dar N[ae] I[onescu] a
declinat. Dar i se pregătește altă situație foarte
frumoasă. Dacă mâine reușesc la Finanțe, vin la Sinaia.
Vasăzică, considerentele privitoare la Otet[elișanu]
din scrisoarea mea precedentă, sunt nule și neavenite.
Am avut în Adevărul două foiletoane, mâine apare
iar unul, și în Adevărul literar de săptămâna asta, am
un studiu. Păcat că nu mă citești.
În sufletul meu e acuma o frământare plăcută... Un
zumzet, ca de primăvară... Situația mea materială
desperată mă lasă rece. Simt că în această țară cerul se
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va însenina definitiv, că oamenii inteligenți vor [i]eși la
suprafață, că vom avea iar o elită socială, că voi avea
bucuria de a scrie pentru oameni subțiri. Pârlăciumea
va fi dată la fund.
Cu salutări prietenești,
H. Sanielevici
[P.S.]
Hipolyte e plecat în Bucegi. La întoarcere, trecând
prin Sinaia, vă va face o vizită.
*
[București], 29 oct[ombrie] 1941
Grigore Forțu,
Aș vedea cu plăcere vizita d[umi]tale la mine întro duminică după masă (sau în altă zi, dacă mă
înștiințezi dinainte). Aș dori să te întrețin despre niște
chestiuni științifice a căror însemnătate întrece orice
închipuire.
Cu o parte din vechile sentimente,
H. Sanielevici
[P.S.]
Omagii doamnei.
[Domnului profesor Grigore Forțu, Strada Barbu
Delavrancea, nr. 53, Loco, II; Henric Sanielevici,
Strada Parcul Cornescu, Strada C7, Loco, III].
*
[București], 7 noiembrie 1941
Parcul Cornescu, Strada C7, Loco III
Grigore Forțu,
Nu ai sesizat, nici interpretat just anume nuanțe. Să
ți le explic. Mobilele scrisorii mele au fost
următoarele: 1) M-am întrebat de mult de ce nimic nu
turbură bunele mele raporturi cu prietenii mei C.
Rădulescu-Motru, Al. Tzigara-Samurcaș, I. Petrovici și
alții, iar raporturile mele cu d[umnea]ta ar fi întrerupte.
(Drept este că oarecare deosebiri există: raporturile
mele cu d[umnea]ta erau mai strânse, caracterul
d[umi]tale mai intransigent.)
2). Timp de mulți ani ai arătat o înaltă înțelegere
pentru aptitudinile mele, pentru eroismul și sfințenia
vieții mele. Ori, acuma sprijinul d[umi]tale moral miar fi, cred, de folos, în înțelesul că ar clarifica, în mod
pozitiv sau negativ, anume raporturi care s-au stabilit
prin scris.
De când am fost bolnav de nervi, acum un an și
jumătate, mi-a rămas un fel de paralizie a voinței
pentru tot ce nu e știință. Acele raporturi există de vreo

opt luni, și totuși nu am găsit energia să încerc să le
clarific.
Scriindu-ți, am înțeles să evit formule
ceremonioase care n-au existat între noi, să evit apelul
banal la o amiciție întreruptă, să evit renegarea
interesată a unor divergențe care s-au produs; și să mă
adresez, aspru și viril, năzuinței spre ideal care există
în sufletul d[umi]tale.
Cu trecerea anilor aptitudinile mele au crescut
mereu, fără voia mea1 și tot fără voia mea, m-am
detașat tot mai mult de cele pământești. Cine mă
înțelege, trebuie să se încline și, dacă poate, să mă
servească.
Pentru că n-a înțeles pe Isus Hristos, micul popor
evreu poartă de două mii de ani o pată pe frunte.
Cu bune sentimente,
H. Sanielevici
[P.S.]
Omagii doamnei.
Se înțelege de sine că și fără „folos“ sprijinul
d[umi]tale moral mi-ar fi tot așa de prețios ca altă dată.
(De altfel, timp de aproape patruzeci de ani a depins de
mine în fiecare zi să mă procopsesc. Nimeni în această
țară n-a fost mai dezinteresat. După încheierea păcii
însă, eu, cel sărac ca Iov, voi încerca să devin...
miliardar, cu ajutorul unei descoperiri cu aplicare
practică).
Între un om de elită ca d[umnea]ta, și unul ca mine,
deosebirea este atât de mare, încât ce mai este de la
mine până la..., aproape că nu mai contează. De aceea
o invitație din parte-mi trebuie s-o consideri ca o
poruncă ce nu se discută.
Afară numai dacă cele păgânești te-au copleșit
până într-atâta că nu mai simți nici un respect pentru
cele sfinte. Atunci într-adevăr este de prisos să mai
reluăm raporturile de prietenie.
Arde această scrisoare care mi-ar atrage din partea
altora calificarea de nebun.
Note:
* Originalele acestor epistole, inedite, se află în
biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. Cartea la care lucrez, va fi, cred, în știință, cea mai
însemnată pe care a produs-o omenirea. Numai să ajung so sfârșesc! (Nota aparține lui H. Sanielevici)
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SCRISORI
DAN SIMONESCU – C. TURCU:
„MOARTEA” UNEI EDIŢII CREANGĂ
ŞI A UNEI COLECŢII DE CLASICI (II)
Constantin BOSTAN

7 sept. 1947, Buc[ureşti]
Iubite Domnule Turcu,
Prin amabilitatea d-lui coleg Prof. Dr. Franke,
răspund la rândurile D-tale, punându-te la curent cu...
ultimele noutăţi.
Trimet în continuare spalturile 24-29 şi
manuscrisul respectiv [al ediţiei Opere Creangă,
îngrijite de C. Turcu]; apoi 2 broşuri de Iorga,
amintire de la mine.
Mai întâi, ce-i cu Creangă: editura s-a concentrat
toată, până la 1 oct., asupra cărţilor didactice care
trebuie terminate urgent; ba încă am avut noroc, că sau mai amânat cursurile din cauza comprimărilor
[reduceri de personal]. Toate operele clasicilor s-au
întrerupt până la 10 oct., când vom relua activitatea
lor. Studiul introductiv Creangă este aproape cules,
pentru că vor să puie ceva în pagini. Nici vorbă că
trebuie să faci personal corecturile (primele 2 cel puţi).
Voi da [în fotocopie] şi o pagină de manuscris, n-ai
nicio grije.
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Într-adevăr, zeţarul a fost neglijent la
Creangă, ca şi la [volumul meu,]
Kog[ălniceanu], deşi le-am dat dese atenţii de
câte ori mă duceam acolo! Dar până la urmă
vor ieşi toate bune, sunt sigur. [...]
Pomeneşti de odihnă! Ce brumă am pus pe
mine [în] cele 2 săpt[ămâni] petrecute pe malul
mării, am pierdut acum, în ultimul timp, la
atâtea alergături, muncă şi supărări.
Alergături – pentru că zilnic se ivesc treburi,
comisiune la Minister; apoi, vieaţa la
Buc[ureşti] este aşa de complicată şi de grea, că
te întrebi la ce bun atâta zbucium.
Muncă – pentru că am sub tipar
Kog[ălniceanu] Opere sociale, manualele de
fr[anceză pentru clasele] I, II şi de rom[ână] I,
II, noile ediţii [în colaborare cu prof. secundar
S. Calmanovici]. În plus, supravegherea celorlalţi
clasici. Bălcescu [ediţie P.P. Panaitescu] e gata.
Kog[ălniceanu] e pus în pagini jumătate, idem Ion
Ghica [ediţie Olimpiu Boitoş1]. Se culege la Creangă
şi Ispirescu (Vrabie2). Dar acum, cum ţi-am scris, am
sistat cu clasicii, pentru a fi gata cu manualele la
deschiderea cursurilor.
Supărări – pentru că la română III întâmpin
dificultăţi pe care nici acum n-am reuşit să le înving
definitiv.[...]
Cu dragi salutări,
Dan Simonescu.
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Rândurile precedentei scrisori a bibliologului
muscelean, din 20 august 1947, au fost aşternute, ca şi
cele din epistola următoare, pe partea verso a unor
fluturaşi A4 ce anunţau profesorii de gimnaziu şi curs
secundar cu privire la apropiata şi oficiala apariţie a
unui set de 17 manuale şcolare, imprimate la Standard
Graphica din Bucureşti, tipografie-editură ce avea în
lucru şi primele volume din colecţia Clasicii noştri
comentaţi, iniţiată de editura Vatra în coordonarea lui
Dan Simonescu. Avem astfel ştiri nu doar despre
autorii şi gama noilor manuale, realizate – după cum ni
se spune – „în spiritul vremurilor nouă şi în
conformitate cu noile programe analitice aprobate de
Onor. Minister al Educaţiei Naţionale” (condus de
Ştefan Voitec), ci şi despre concentrarea tuturor
forţelor întru urgenta executare a manualelor, aflate în
grija aceluiaşi devotat şi mereu disponibil colaborator
(de data aceasta, din perspectivă pedagogică):

Iată, din aceeaşi sursă, şi cursul ulterior al
oscilatoriilor evenimente, cu inerentele „pete de
culoare” ale epocii:...
Buc[ureşti], 14. 9. [1]947.
Iubite D-le Turcu,
Cred că ieri a plecat d[omnul] Crivan cu
corecturile, 2 broşuri şi o scrisoare pentru D-ta,
trimise mai de mult. Acum vin cu spalturile 30-31-32,
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date mie ieri, şi cu manuscrisul corespunzător. Cum ţiam mai scris, până pe la 15 oct., când vom fi gata cu
manualele, sistăm cu clasicii; numai vom pune în
pagini ce ne-ai corectat.
Am întâlnit pe Lăzărescu3 la Acad[emia] Română.
Am întrebat pe Aurel Sacerdoţeanu [director general
al Arhivelor Statului] de D-ta şi nu trebuie să ai griji
D-ta de natura... comprimărilor! Dacă vezi pe d.
Simenschi4, te rog să-i spui din parte-mi că am primit
scrisoarea D-sale şi că am obţinut un răspuns, de la
Minister, care să nu-l îngrijoreze nici pe dânsul, nici pe
doamna.
Examenele s-au amânat de la 5-20 oct., astfel că
voi fi la Iaşi pe la 18 oct., dacă... nu se vor schimba
termenele!
Pe la 19-24 sept. voi fi la C[âmpu]lung [Muscel],
delegat de la Uniune, să asist la alegerile sindicale.
Ce veşti ai de la d[omnul] Kirileanu? Am auzit că
la Piatra este oarecare lipsă de alimente. La
Buc[ureşti], alimentaţia a ajuns problema cea mai
grea; facem coadă pentru toate mărunţişurile şi
obţinem mai nimic!
Cu dragi salutări,
Dan Simonescu.
*
Buc[ureşti], 26 oct. [1]947.
Iubite Domnule Turcu,
Deşi mi-au spus, de la Biurou, că tipografii vor
relua lucrul la clasici, mergând cu corecturile D-tale,
am văzut că n-au primit acest ordin. Lucrează de zor la
religiile lui Valer Iordăchescu şi Pr. Solomei5, ambii
din Iaşi!... Totuşi mi-au cules broşura de prezentate a
clasicilor, dar la tipografia Marvan, nu Standard.
Mi-a comunicat [Virgil] Molin [fondator şi director
tehnic al editurii Vatra] că Ion Creangă are prea multe
pagini şi că să mai renunţăm la unele opere. Astfel, te
întreb, la ce ai vrea să renunţi? Eu cred să nu mai
punem scrierile – operele didactice fără valoare
literară. În orice caz, aştept şi o vorbă de la D-ta. – Eu,
pe curând, nu vin la Iaşi, pentru că sunt numit într-o
comisie pentru reforma învăţământului, care lucrează
toată luna noiembrie. Îndată ce vom începe cu clasicii,
vom avea grija trimiterii corecturilor.
Al d-tale cu bune salutări,
Dan Simonescu.
P.S. Am văzut clişeul [cu] „prefaţa” lui Creangă. E
bine.
*
Revenindu-ne în atenţie şi broşura-prospect menită
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să pregătească lansarea colecţiei vădit adaptată „noilor
vremuri”, să încercăm a cunoaşte şi alte elemente de
strategie publicistică ale coordonatorului acestei
culegeri istorico-social-literare, desprinzând un nou
fragment lămuritor, cu „focusare” pe I. Creangă şi C.
Turcu:
„Cred că nu va fi lipsit de interes a arăta, pe scurt,
cum am ajuns la editarea primei serii, care va apărea în
curând:
1. M. Kogălniceanu – Scrieri sociale, com[entate]
de Dan Simonescu.
2. N. Bălcescu – Scrieri sociale, com[entate] de P.P.
Panaitescu.
3. Ion Ghica – Scrisori către V. Alecsandri,
com[entate] de Olimpiu Boitoş.
4. Ion Creangă – Opere, com[entate] de
Const[antin] Turcu.
5. P.P. Panaitescu şi I.D. Suciu – 1848. Acte şi
documente relative la mişcarea revoluţionară din toate
ţinuturile româneşti.
Mai întâi, am căutat a stabili o corelaţie între
interesele învăţământului şi scopul colecţiei. Mulţi
dintre autorii şi operele cerute de programa analitică,
fie de studiat în clasă, fie ca lectură particulară, nu se
mai găsesc în librării: cazul lui Ion Ghica şi Ion
Creangă. Opera lui Ion Creangă, deşi artistic trăieşte
prin specificul ei rustic moldovenesc, totuşi a plăcut
multor popoare străine, care s-au grăbit a o traduce. La
lista traducerilor, ce va da d[omnul] Turcu în
introducerea d[omniei] sale, vom adăoga pe cea în
limba portugheză: Ion Creangă, Recordações de
infâcia. Traduzidas do romeno por Victor Buescu e
Antónie R. Mousinho. Com um prefácio de Jean
Boutière, professor na Sorbona. Livraria sá da Costa.
Lisboa (1947).
Evenimentele de la 1848 vor fi interpretate în
lumina adevărului, iar pe baza documentelor existente
se vor îndrepta deformările şi concluziile false enunţate
în trecut. D-nii P.P. Panaitescu şi I.D. Suciu sunt cei
mai competenţi în această privinţă. Profesorul
universitar Olimpiu Boitoş e un „specialist” în Ion
Ghica. Subdirectorul Arhivelor Statului din Iaşi,
d[omnul] Const[antin] Turcu este conjudeţean cu
scriitorul de la Humuleşti şi este discipol format de
„moş Ghiţă Kirileanu” de la Piatra-Neamţ, cel mai bun
comentator şi editor al lui Ion Creangă. Trebuie să
mărturisesc, că nu odată, sfaturile d-lui Kirileanu, date
d-lui Turcu, au fost foarte preţioase6”.
În tipografie însă lucrurile erau tot încurcate, iar în
minister se măcina de zor la „democrat-populara”
reformă:
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5. XI. [1]947, Buc[ureşti].
Iubite Domnule Turcu,
Sunt supărat că nu s-a reluat activ[itatea] la clasici
şi ne va zori în ultimul timp, de nu vom răzbi! Ai primit
câteva rânduri prin Lăzărescu? Va trebui să vii în
Buc[ureşti], pentru a semna contractul la Soc[ietatea]
Scriitorilor, că aşa cere legea. Când vii, vei lua şi ceva
bani[:] 5-6000 lei. Va trebui, însă, să ne scrii din timp,
pentru ca să fim gata cu toate formele legale şi să nu
te reţinem decât una zi.
Ce mai nou? Eu lucrez în şedinţe de câte 4 ore
fiecare, de patru ori pe săpt[ămână], pentru reforma
învăţ[ământului]. La Iaşi nu ştiu când voi veni... Sper
să mai vin...; dar sunt greutăţi totuşi. Omagii Doamnei
Turcu.
Cu sănătate şi salutări,
D[an] S[imonescu]7.
Numai că, în timp ce noiembrie se prefigura cu
„ceva bani” întru drepturi de autor şi – implicit – cu
perspectiva fericitei finalizări a primelor volume din
colecţia Vetrei (între care şi ediţia Creangă), iată că
nefastul decembrie ’47 începe a „trage cortina” şi peste
luminosul gând al lui Constantin Turcu... Între cele
circa 5.000 de cărţi ale fostului subdirector al arhivelor
ieşene, aflate de aproape patru decenii la Piatra-Neamţ
şi întregind colecţiile Fondului documentar „G.T.
Kirileanu” al Bibliotecii Judeţene, se află şi un
exemplar din amintita broşură-prospect, cu dezolanta
dedicaţie autografă: Domnului Constantin Turcu, cu
regretul de a nu fi dus la bun sfârşit planul conceput
aici, de a nu-i fi văzut şi paginile d[omniei] sale despre
Creangă./ Dec. 1947./ Dan Simonescu.
Şi totuşi, agonia va continua, amânând „decesul”
ediţiei încă nouă luni:
Buc[ureşti], 10 ian. 1948.
Iubite Domnule Turcu,
Mulţumiri pentru urări şi, din partea noastră,
calde felicitări de prosperare şi sănătate. – Nu ţi-am
scris pentru că n-am vrut a te mâhni: tipografia din
[str.] Pitagora a intrat în proprietatea C.G.M.
[Confederaţia Generală a Muncii] de la 1 ian[uarie].
Din această cauză, volumul Creangă se opreşte la
Didactice, iar restul va intra într-un volum viitor. Cred
că ai primit corecturi multe (aveau circa 60 spalturi).
Publicăm Indicele de cuvinte. Ce vom face cu colecţia
nu s-a lămurit până acum! Cu cele 5 [volume], în curs
de lucru, am aranjat a le termina. Prospectele nu au
ieşit. Nu sunt mulţumit de editură, care e prea
comercială şi f[oarte] puţin culturală. [...] Eu sunt
mult ocupat cu sarcini date de Minister.
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Cu dragoste,
Dan Simonescu.
*
25. I. [1]948, Buc[ureşti]
Iubite Domnule Turcu,
[...] Negustorul Molin a înghiţit pe editorul Molin!
Li s-a luat o tipografie de C.G.M., ştii, dar asta n-ar
însemna să facă chiar atâtea socoteli meschine, cărora
să le subordoneze valoarea şi grija colecţiei. La
tipografie (în Pitagora) nu mai scrie, scrie direct lui
Molin: Vasile Conta 12, Buc. I. El spune că ţi-a
expediat peste 40 de spalturi. „Didacticele” vor
apărea, dar în partea a II-a [vol. 2], ca şi [parte din]
„Scrisorile” lui Olimpiu Boitoş. Voi face eu o notă, cu
care se va termina volumul sau, mai bine, ai face-o
chiar D-ta! [...]
Al D-tale, cu toată dragostea,
Dan Simonescu.
N.B. Fireşte, eu voi urmări lucrul la tipografie
(Creangă).
*
10 mai 1948, Buc[ureşti].
Iubite Domnule Turcu,
Ţi-am scris în 3 rânduri la nelămuririle D-tale şi
voi repeta , în rezumat, şi a patra oară:
Sunt uimit că nu ai primit veştile, de ce nu mai
apare, pentru moment, Ion Creangă! Nu mai există
editura Vatra! Întâi, C.G.M.-ul a luat tipografia
Standard, unde se tipărea; al doilea, Min[isterul]
Informaţiilor a desfiinţat toate editurile, afară de 3,
printre care nu e Vatra! Orice intervenţie e zadarnică,
pentru că măsura intră într-un plan general de
planificare a lucrului cultural. Numai în cazul că
C.G.M.-ul, Soc[ietatea] Scriit[orilor] Rom[âni] şi
Cenzura ar admite publicarea operelor deja începute
(Creangă, Ispirescu) şi ar asigura Vatra că ar putea
desface, spre lichidare, tipăriturile deja făcute, numai
în cazul acestor asigurări Vatra ar consimţi să
cheltuiască noi sume de bani pentru terminarea celor
2 vol[ume]. Eu sunt pesimist şi repet: colecţia mea este
un copil născut mort!
Acum: de ce nu primeşti volumele deja apărute? Şi
în această chestiune ţi-am scris şi, pentru a nu o mai
repeta, citeşte, te rog, rândurile scrise d-lui Lăzărescu,
din plicul alăturat. [...]
Nu ştiu nimic de cele 96 pagini trase deja din
Creangă. Molin mi-a spus că totul e în şpalturi. Eu mă
duc tot mai rar la Molin, pentru că m-a păcălit cu o
sumă frumuşică de bani, pentru manuale, încât nu a
lipsit mult să dăm, eu şi Calmanovici, editura, în
judecată. Îndată ce voi afla noi elemente, îţi voi
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comunica rapid. [...]
Al D-tale, cu prietenie,
Dan Simonescu.
*
4 iulie 1948, Bucureşti8
Dragă Domnule Turcu,
[...] Trimet pentru D-ta un ex[emplar] din Ion
Ghica, al 3-lea volum din colecţie. Cum vezi, din nr. 1
[Kogălniceanu] şi 2 [Bălcescu] nu am exemplare, dar
sper să le obţin legal, în curând, de când s-a
naţionalizat întreprinderea „Vatra”. Cei care finanţau
au fost scoşi. Molin a fost oprit ca tehnician şi este
salariatul Statului. Deşi [s-a făcut] numai de curând,
naţionalizarea a introdus ordine şi numai astfel am
putut scoate ultimii bani ce-i tăgăduiau vechii
conducători, pentru manualele didactice.
Te sfătuiesc să faci şi D-ta o cerere, cât mai e Molin
în întreprindere: spui că ai un contract, că ai dat
m[anu]s[cris] şi studiu, că s-a tipărit cea mai mare
parte, că ai primit suma de lei ... în moneda veche, lei
... în moneda stabilizată. Termini cerând: lămuriri
asupra stadiului în care se află lucrarea; asupra
intenţiilor de a continua, sau nu; regularea drepturilor
D-tale băneşti; în cazul când nu continuă, ceri
înapoierea mss-ului. Nu uita să spui cuvinte
măgulitoare la adresa actului naţionalizării şi
speranţa că numai această nouă formă te va pune în
drepturile muncii D-tale.
Nu jigni pe Molin, căruia, desigur, îi va cere
referat. Din contra, poţi spune adevărul, că numai
„bunul şi bravul tehnician Molin se interesă de soarta
lucrării, deci ar putea da referinţe complete”. Bate-o
la maşină în dublu exemplar şi una trimite-o în V.
Conta nr. [12], alta Tip[ografiei] Standard Graphica,
str. Pitagora [nr. 14-18]. [...]
Al d-tale cu prietenie,
Dan Simonescu.
Nu ştim cum a primit C. Turcu asemenea
„maleabile” sfaturi, dar lesne e de înţeles ce a simţit
citind pe o carte poştală din 12 septembrie 1948:

Până la urmă, trei volume (Kogălniceanu, Ghica,
Bălcescu) au fost „dezlegate”, întru veşnica pomenire
a defunctei colecţii. Ediţia Creangă a sucombat însă,
fără putinţă de resuscitare, spre eterna neconsolare a
păgubosului editor, care s-a ales doar cu alăturatele
rânduri ale autorului de „planuri frumoase”:
Domnului / Constantin Turcu, / cu regretul de a nu
fi dus la bun sfârşit planul conceput aici, de a nu-i fi
văzut şi paginile d-sale despre Creangă. / Dec. 1947. /
Dan Simonescu.
Note:
1. Olimpiu Boitoş (1903-1954) – publicist şi istoric
literar, doctor în filosofie; în colecţia clasici, editor al
volumului Scrisori către Vasile Alecsandri.
2. Gheorghe Vrabie (1908-1991) – folclorist şi istoric
literar, bogată activitate publicistică; urma să editeze
binecunoscuta culegere Legendele şi basmele românilor.
3. Ioan Lăzărescu (1907-1993) – istoric literar;
bibliotecar la Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi, apoi
asistent la catedra condusă de Dan Simonescu.
4. Teofil Simenschy (1892-1968) – lingvist şi filolog;
din 1942, profesor de gramatică indo-europeană la
Universitatea din Iaşi.
5. Teologul Valer Iordăchescu şi preotul I. Solomei erau
autorii unui manual de Religie (cl. I, gimnaziu unic) şi a
culegerii: Parabolele şi învăţăturile Mântuitorului Hristos
(cl. a II-a, gimnaziul unic).
6. Vezi: O nouă colecţie literară. Clasicii noştri
comentaţi. Lansată de: Editura Vatra. Cuvânt lămuritor de:
Dan Simonescu, prof. universitar. [Bucureşti, 1947]
7. Carte poştală având supraimprimat cu majuscule:
Vizitaţi expoziţia de colaborare româno-sovietică, 7-3noiembrie 1947. Bucureşti, Calea Dorobanţi 31-33.
Adresele – aceleaşi, vezi c.p. din 17 apr. 1947.
8. Nota expeditorului pe plicul adresat D-sale /
Domnului Const[antin] Turcu / Arhivele Statului Iaşi / Prin
amabilitate: „Dragă D-le Turcu, / Această scrisoare este
trimeasă abia azi, 28 iulie 1948, din cauză că n-a mai venit
persoana care trebuia să ia şi cartea. / Rămân totuşi actuale
unele ştiri din ea. / Cu salutări, / D.S.”

Iubite Domnule Turcu,
[...] Am vorbit cu Molin şi cu noua conducere. Nu
este nimic de făcut în chestia Clasicilor: nu numai
pentru viitor, dar nici ca lichidare pentru cei 3 scoşi.
Stau volumele încă blocate. Copil născut mort! [...]
Aştept să vin la Iaşi, cu plăcere; am planuri frumoase
de lucru la Facultate şi Institut.
Cu prietenie pentru D-ta şi D-na,
Dan Simonescu.
I N E D I T
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TEXTE DE IERI PENTRU AZI

SĂ APĂRĂM PRESTIGIUL
UNIVERSITĂŢII NOASTRE!

Aurel MORARIU

Din mulțimea de oameni civilizați, să zicem
chiar culți, neapărat îl vei distinge pe omul de
știință. Pătruns de valoarea ideală a străduințelor pe
care trebuie să le pună în serviciul adevărurilor
științifice, respectuos pentru tot ce este rezultat al
acestor străduințe și al unui real talent, doritor
sincer al unei cât mai largi și fecunde colaborări
intelectuale în vederea progresului omenimii,
adevăratul om de știință se caracterizează în chip
bătător la ochi prin o severă autocritică mai întâi,
prin o frumoasă generozitate și obiectivitate în
aprecierea muncii altora și prin demnitate personală
exprimată într-o neșovăitoare consecvență de idei.
Ajuns la treapta celei mai înalte perfecțiuni
intelectuale și sufletești, el nu poate fi decât astfel.
Grație stăruitoarei activități românești a câtorva
oameni de bine, universitatea din Cernăuți a reușit
să-și mențină ființa, luând caracterul unei înalte
școale de cultură românească, precum din capul
locului ar fi trebuit să fie. Împotriva uneltirilor și
piedicilor puse în cale de aceiași protagoniști ai
monopolului „kultur”-al, pe care atât de bine îi
cunoaștem din timpurile austriace, această
universitate a pornit ferm, sigur și cu frumoși sorți
de izbândă pe calea cercetărilor ei și a educației
științifice a tineretului.
Dar iată că abia investită cu haina culturii
românești, atât de hulită și de disprețuită până nu
demult, aceiași disprețuitori și hulitori a tot ce era
românesc, aceiași înaintemergători ai monopolului
specificei Kultur-i austriace, râvnesc la catedrele ei.
Tot mai stăruitor și mai cu insistență se îndeasă
fostul profesor de drept roman Dr. Eugen Ehrlich și
tot mai insinuante par a fi intervențiile pe la
București ale fostului profesor Dr. Adolf Last. La
Cernăuți, unde acești doi domni sunt bine
cunoscuți, se pare că nu prea au șanse; astfel, calea
Bucureștilor le-a părut mai sigură. Dar drumul e
greșit și hotărât că pe nici o cale acești domni nu pot
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să-și ajungă ținta. Motivele se vor vedea limpezi și
inexorabile din cele ce urmează.
Profesorul Dr. Eugen Ehrlich, pe care l-am
cunoscut ca student al facultății de drept din
Cernăuți încă pe la anul 1905, a fost întotdeauna, și
pentru toți studenții de la drept, o enigmă. Veșnic
nemulțumit, enervat, batjocoritor, refractar față de
orice încercare a studenților de a se apropia de ei,
acest domn avea, mai ales pentru studenții români,
pentru instituțiile românești, numai cuvinte și
aprecieri de dispreț. Când l-am auzit prima oară
vorbind la cursuri și bătându-și joc de întreg
auditoriul, când, în urma provocațiunilor sale, un
coleg student a intervenit declarându-i categoric că
nu-i permite să insulte gimnaziul românesc din
Suceava, când l-am auzit susținând ex catedra că
universitatea din Cernăuți este o nenorocire și că cu
toții am face mai bine dacă ne-am reîntoarce la
plug, negoț etc...., mi-am dat seama de enorma
prăpastie care îl despărțea de studențime pe acest
om cu idei antisociale, și de fapt studenții, dar mai
ales românii, au stat totdeauna departe și cu
desăvârșire izolați de grandomania acestui pretins
educator, și om de știință.
Dar opiniile d-lui Dr. Ehrlich despre
universitatea din Cernăuți și despre trebuințele
culturale ale Bucovinei le găsim expuse în
publicația „Bukowinaer Bote” nr. 16 și „Bohemia”
nr. 22, pag. 14, unde domnul Ehrlich, pe atunci
profesor al universității din Cernăuți, pledează
contra existenței acestei universități și unde tot d-sa
cere reducerea numărului școalelor secundare din
Bucovina (pe atunci în total douăsprezece!),
pretinzând că aceste școale produc, spre
nenorocirea Bucovinei, un proletariat hipernumeros
de intelectuali etc.... etc... Caracteristic e desigur
faptul că un profesor universitar ia atitudine
împotriva instituțiilor de cultură.
Semnificativ este însă că alt profesor, Dr.
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Heinrich Singer, de la universitatea germană in
Praga, care și el fusese, pe vremuri, profesor la
Cernăuți, combate cu toată hotărârea ciudatele
vederi ale d-lui Ehrlich în broșura Einige Worte
über die Vergangenkeit und Zukunft der
Czernovitzer Universität (Warnsdorf, 1917), pag.
50 etc...., stabilind în chip absolut exact și logic că
nu școalele medii și universitatea din Cernăuți sunt
cauza neajunsurilor economice ale Bucovinei.
La congresul rectorilor germani de la Marburg,
ținut în iulie 1907, și la care au luat parte 18
universități din imperiul german, 3 universități
elvețiene și 5 austriace, prof. Ehrlich, care este
evreu botezat, îl făcea pe pangermanistul, susținând
și votând propunerea ca acea conferință să-și zică:
Conferința rectorilor universităților de limbă
germană. Această fățișă manifestare de germanism
și tot trecutul activității sale germanizatoare în
Bucovina nu l-au împiedicat însă ca, atunci când a
crezut că „e momentul”, să ia ofensiva contra
germanilor și contra felului lor de a fi. Astfel, în
broșura sa Bismark und der Weltkrieg, publicată la
Zürich în anul 1920, prof. Ehrlich îl „desființează”
mai întâi pe cancelarul Bismark, învinuindu-i apoi
pe germani și reproșându-le că mentalitatea
imprimată lor de marele cancelar, intoleranța și
sumeția lor au fost pricinile dezastrului în războiul
mondial. Evident, sufletul german, cu toate
defectele sale descoperite abia atunci de d. Ehrlich,
nu ajunsese a fi atât de maleabil sau, să zicem, atât
de cameleonic ca și cel al pangermanistului de pur
sânge de la Marburg!
D. Dr. Adolf Last e „român” de origine, adecă,
după cum spunea pe vremuri fostul d-sale coleg,
profesor Dr. G. Petschek: „An Last ist lediglich
romänisch sein Geburtsort und die gründliche
Kenntniss der rumänischen Sprache”; pe
românește: „românismul lui Last consistă doar în
faptul că e născut într-o localitate românească și că
cunoaște temeinic limba românească”. Încolo, acest
al doilea pretendent la catedră universitară e evreu
originar din Fălticeni, stabilit și botezat pe vremuri
în Bucovina austriacă. Ca mentalitate și preocupări,
identic cu colegul său de sânge și de meserie.
Ajuns la universitate prin străduințele
conaționalilor săi Ehrlich, Adler, Petschek etc., d.
Dr. Last, fiind omul de încredere al contelui Meran,
fostul președinte austriac al Bucovinei, e propus de

acesta, în anul 1913, lichidator în afacerile de
sanare ale însoțirilor din Bucovina ajunse la
faliment. În calitate de lichidator, Ministerul din
Viena îi acordă d-lui Last dreptul de înscriere în
lista avocaților bucovineni, însă cu limitarea
temporară și de competență exclusiv asupra
afacerilor însoțirilor. D. Last vrea totuși să devie
avocat definitiv și de plin drept. De aci conflicte cu
universitatea, discuții, corespondențe etc.,,,, până în
fine tot d. Last triumfă, preocupări de natură
economică prevalând față de cele de natură ideală,
științifică!
În timpul războiului și al ocupației austrogermane în România, d. Last „românul” e în
București, la dispoziția inamicului. La intrarea
armatei române în Bucovina, d. Last ia, fără nici o
bază legală, de la așa numitul „Kriegskreditfond”
din Cernăuți, a cărui conducere oficială o avea, un
avans de leafă de 30.000 (treizeci mii) coroane, bani
care nu i se cuveneau, și părăsește țara,
neîntorcându-se până în prezent. Invitările oficiale
ale noii administrații românești, de a se reîntoarce la
posturi, au rămas fără efect atât în cazul Ehrlich, cât
și în cazul Last. Termenul a expirat, sancțiunea
acelor dispozițiuni oficiale intrând în vigoare.
Și acum, după aceste constatări de fapt, absolut
adevărate, și având în vedere exigențele culturale
românești la noua universitate din Cernăuți, având
în vedere că a fi un factor de cultură într-un anume
mediu înseamnă – după cum zice un filosof german
– a fi în stăpânirea mijloacelor trebuitoare pentru a
îndeplini în acel mediu funcțiunile necesare, având
în vedere că în acest colț de pământ românesc
mentalitatea celor cu „Trauertag”-ul de la
„Deutsche Volkszeitung”, cu insolentele insulte
adresate de curând universității noastre de ziarul
„Morgenblatt”, cu atacurile neobișnuit de obraznice
ale unui consilier de la primărie adresate armatei,
stăruie cu îndârjire, și că această mentalitate ține să
se afirme zi de zi tot mai insolentă, întrebăm: Mai
sunt de trebuință la Cernăuți și cultivatori ai ei de pe
catedrele universitare?
[„Glasul Bucovinei” (Cernăuți), An. IV, nr. 647, 4 mart.
1921, p. 1-2]
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Mi-ți-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le; me-te-îl-o, neve-i-le, miți-i, ni-vi-li...

Mugur

Dinu FLĂMÂND

„Afirm că vom reuși,
că nu va fi prea târziu
dar acel lucru se va împlini fără martori”
Szymborska
Ion Creangă
„...se vede că
vorbim pogan și rău de tot;
nu românește, ci țărănește”
Amintiri...
Burta îi iese o țâră deasupra apei,
stă cufundat în butoiul scos la vedere-n târnaț.
Fostul vin demult curge pe șanțurile uitării
în mahalaua Țicăului. Picioarele lui tot umflate...
Plăcintă, sarmale, costiță de godinaș
mănânce-le acum cine poate; lui
puține îi mai sunt de prinos, chiar ce s-a dus cu trenul
de mai multe ori la Slănic, borcutul
tot apă de ploaie...Picotește...
Nu mai trage demult cu pușca în ciori
ca atunci când porcul de stareț cu mâini unsuroase
umbla pe sub poala femeii lui: toate
au un sfârșit, mama lui nu se mai hârjonește
cu muscalii pe Dealul Omului, bunica Nastasia
poate acum să plângă în țintirim toți morții
că mai aproape de ei s-a dus.
Mare lucrare, scrisul pe nori! Destul
să privească intens printre frunzele nucului,
iar când găsește portița de fugă numai de el știută
se vede din nou cățărat în tei scormonind
în scorbură după pupăză.
Și pornește la drum întins spre târgul din Folticeni
să vândă ceasul cu pene, iar buzunarele
doldora de cireșe, vântul bate cânepa,
undeva sub arini lucesc salbe de aur
pe apă la scăldătoare – în cristelnița
râului se aruncă de nas el ținându-se
și din nou se naște.

CONVORBIRI LITERARE

Iată că doar așteptarea e vaccinul universal
împotriva noilor viruși și a înfumurării
care din precari ne făcea eterni – redescoperim
ironia speranței și amânarea ei.
Dar acum toate vitezele, sau aproape toate
au revenit să arunce lături în ograda imprevizibilului,
ca și cum o gravă lipsă de onestitate din partea lui
ar fi stricat legile jocului și viitorul nostru cel liniar.
Estimp necunoscutul continuă să mijească
fractal, iar grâul de sub cenușă și el pândește
ziua când vechea noastră euforie de-a fi în viață
va mai scoate afară un mugur, dacă nu degeră.

După 70...
Cine să descrie dârzenia acestor umile flori?
Printre bidoanele ruginite și de sub șine
de cale ferată ce nu duc niciunde
răzbind
de sub imenși munți de plastic în luncile infestate
din preajma orașelor țării mele
lăstarii de primăvară și-au scos
fragede frunți înflorite
din nou în aprilie.
Primăvara încă învinge
panspermia deșeurilor...
Merg înainte
beau un vin care se înfurie în pahar
roua lui îmi levitează pe suflet.
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Radu FLORESCU

Forme de relief
azi nu e ziua ta. ziua ta umblă pe străzi
își caută un nume
iubește risipa
și nu e de folos nimănui.
acum în capul tău cresc pînă la sufocare
visele altora.
sîngele tău
inima ta
pielea trupului
încet încet nu le mai cunoști.
cu fiecare secundă devii altul.
azi e ziua celuilalt. ochii îi strălucesc
inima îi bate cu putere
îți caută casa.
dintr-o clipă în alta îl vei cunoaște
îți va lua locul.

scrii despre tine imaginîndu-ți
o stradă în pantă
o fereastră bătută în cuie
o casă de piatră ca un osuar
la marginea cîmpului.
scriind despre tine
în sîngele tău crește fructul acru
al nopții
un fel de rai al musculițelor
drosophila melanogaster.
pe urmele tale
în așteptarea ta
albul mat al spitalelor de provincie
viața promisă
trupul dat morții
ca un inel de logodnă.
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îți amintești chipul tatălui
îngenuncheat la marginea patului
cu umerii căzuți
spunîndu-și rugăciunea.
tu dincolo de ușă rezemat de perete
ca un martor tăcut
ca un rest de viață.
acum cauți dintr-o cameră în alta
cu degetele boante
pe ușa de la intrare
un semn
o urmă.
plutește în aer teama de necunoscut
scîncetul.
ca măsură de siguranță
într-una din zile supradoza
mai tare decît anul nașterii.

și vine acea dimineață de iarnă cu lumina ei
orbitoare
cînd viața îți bate la ușă
și tu nu-i deschizi
nu-i rostești numele.
aștepți ca frica să treacă de oase
de cartilagii
de vasele de sînge.
aștepți să vezi cum din marea ta dragoste
n-a mai rămas nimic.

ca o pisică persană îți intră în casă ziua de mîine
ca un glonte tras acum cîteva sute de ani
dar niciodată ajuns la țintă.
în preajma analgezicelor
mintea ta pare obosită
dar tu răbdător aștepți
cineva să te strige
cineva să-ți arate
scara care din camera ta urcă la cer.
ciudățenia zilei de azi
sînt ferestrele bătute în cuie
ceaiul de la ora cinci pe care-l bei
cu tatăl tău în grădina din spatele casei
printre brusturi și ferigi
o dată la șapte ani.
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că era negru, ori cu cifra șapte geamănă,
semănând, în zori, gura coasei
sângera, sângera uneori/.

Sterian VICOL

Gura
Ce-a ars odată nu
mai arde a doua oară,
cenușa mai are ochi
pe care vântul îi închide!

Stejarul din via americană
În memoria tatălui meu, Dumitru
Acolo, pe coasta Văii, tata își atârna
pentru odihnă, în creanga stejarului,
coasa ca un șarpe verde între frunze,
cu cifra șapte semănând, deschisă, spre noi –
Pe ramurile largi, stejarul legăna cuibul
unui vultur, în care un copilandru,
zi și noapte, veghea coacerea poamei
pentru vinul american – cum zicea tata –
pe care îl beau neamurile de la Prut.

Caietul meu ars cu scrisul
înclinat ca o colină,
pare o cămașă de cânepă
în care doarme un șarpe...
Atunci, gura, ca o curvă,
numaidecât gura, a cui
e gura suflând cenușa
caietului cu litere putrede,
înfiind adierea ce
din urmă!?

Mai sus, și înspre moș Țicău, unicul
din sat cu negri cai, nervoși ca vântul
începutului de iarnă, sus, pe rând
în formă de cruce, perfora verdele
un alt cuib de pasăre neagră cât
un punct negru într-un vers alb
sau ca o verigă legând cerul
de via americană – invenția lui,
a micului paznic din stejarul unde
coasa tatălui mai cânta câteodată;

Zarzăr înflorit

Acolo, pe toate ramurile întinse/neatinse
ale stejarului, micul paznic,
copilandrul visător, încerca lansarea,
urcarea până-n vârful destins ca un arc
pentru prinderea norului adormit în cer...

Cum să-mprumut eu flacăra
din mine,
când sunt bolnav, nainte
de a mă naște?
De-aceea refuz să văd
balustrada care nu e.
Lovit de prima lumină
voi orbi ca un trandafir
sălbatic.

Veghind coacerea poamei din via americană,
paznicul cel mic, în leagănul lui,
clătina însăși foamea și setea stejarului
care au fost ale lui, Aleluia!

M-am aruncat într-un zarzăr
înflorit, dar el era mai sus
de umbra ta –
De-aceea ramul cu toată floarea
mi-a pătruns în inimă, cuțit!

Cum

Acolo, își atârna tata coasa pentru odihnă,
coasa ca un șarpe atât de verde,
CONVORBIRI LITERARE
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niciodată ce este vital nu se-aruncă
hm… ştiam despre pâine… de când e şi cafeaua tabu?
ce nu-ţi place nu dărui

Gabriela CHIRAN

heeeei de gustibus…
un punct! numai unul! şi-oricât de albă rochia e
compromisă
a de asta când te îmbraci tu în alb stai ca împăiată!

jocurile liniştii la cafeneaua veche
nu poate izvorî aici decât din somnul blândei fiare
biruite
în jocul cu propria umbră
liniştea
creşte
aproape umple spaţiul
lăsând din el atât cât să mă aşez
eu
să mă sprijin – nelinişte – de spatele ei sigur…

oricât de infim ce-i rău corupe ce-i bun
oricât de infim
răul se sumeţeşte îşi umflă muşchii în timp ce
binele
oricât de blindat
dă înapoi sau întoarce şi celălalt obraz
destul! această arabică extra o să reducă
prin amestecare
la zero gustul de rest: simplu!

dar liniştea mă încearcă mă pipăie
dă gheare mici

şi-apoi cafeaua pe care o bei tu e invariabil neagră…
dragă

dacă ţip o să fugă uşa se va deschide
fiara
deja trezită de mersul meu tiptil prin somnul ei
o va zbughi afară

zid tatuat
eu n-am nicio vină
altcineva a stropit cu cerneală zidul despărţitor
(se poate ghici în petele astea? dumneata ce crezi:
vorbesc ele despre haos? despre ordine?)

şi din firida
unde liniştea l-a ţinut ascuns ca pe un fiu tăinuit
va intra zgomotul
– mai bine îndur zgârietura ei dulce care
lunecă acum spre ureche…

oricum
altcineva a lovit obrazul
de obicei perfect imobil acum uşor deplasat al
seniorului
nu eu

gustul de rest
ce pot face eu cu această (nu prea grozavă recunosc)
cafea
rămasă în cutia de metal originală?

altcineva a pus
poate din greşeală
pietre
în aluatul dospit în viitoarea pâine obştească

ţi se rafinează simţurile se ascut ori ce? e rămasă
pentru c-ai gustat alta
nouă

altcineva strig altcineva…

? ...în nici un caz
dar în nici un caz n-o s-o amestec cu cealaltă
specială
extra
cum scrie pe ambalajul vidat cum şi este (pe degustate)
dar ce-aş putea face eu cu un rest? (mai zgârcit în
delicii!) doar se ştie:
40

şi
mă simt
– cu acest nediferenţiat abstract nevinovat altcineva
solidară
din
nevinovăţie?
din pură vinovăţie?
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Cu flori și-nmiresmate ierburi
poiana alunecă parcă spre ceruri
rămâne în juru-mi doar un foșnet de platani
și de ferigi plăpânde
tulburându-mi timpul tăcerii.

Mărioara VIŞAN

ICAR
Hubloul din partea stângă a cerului meu,
răsfrânge imaginea unui gând contorsionat
de zgomotul fricii de înalt.
Vară, iarnă, primăvară.
Perdeaua de gânduri acoperă larma
isteriei generale din spectacolul
noilor lumi.
Poate că nici cerul nu-i indiferent
la frica spaimelor uitate în suflet,
înșiruite pe tivul orelor de nesomn,
așteptându-mi într-o nefirească tăcere decolarea.
Altă destinație, o altă viață.
Cu fiecare zbor
renaște Icar în oricare din noi.
CEALALTĂ ARIPĂ
Bucuria ce ți-o citesc în ochi atunci când
lângă tine sunt
mă transformă în abia renăscuta pasăre pheonix
îmi desfac aripa de lumină căutând cu privirea
cealaltă aripă pe care tu o desfaci
într-un imens evantai
precum verdele de smarald al iubirii.
Poate că-ntr-o altă viață
aripile erau ale aceluiași trup
probam împreună răcoarea bobului de rouă
locuiam deseori într-o lacrimă diafană
sau în inima unei fără de margini bucurii
purtați către porțile grădinii Ghetsemani
așteptați de rugăciunea eternei iubiri.
DANS DE SÂNZIENE
Cu brațele de sânziene pline
alerg prin visul unei nopți de vară.
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Misterioase clipele visării!
Prin fața mea trec grupuri de sânziene nebune
transformate în balerine
și simt cum în această noapte de vară
au readus la viață străina din mine
dansând în poiană pentru ultima oară.
FLUTURII AU ÎNȚELES
Fluturii au obosit.
Așezați ciorchine
pe trunchiurile goale ale nimfelor din țări străine,
se reproduc într-o tăcere absolută,
nu pentru a zbura,
ci pentru a mări populația de visători
ce, cândva,
credea în libertate,
zburând până dincolo de nori.
De un timp,
ce se măsoară în ani de zbateri inutile,
fluturii au înțeles
că nu ajunge doar să-ți întinzi aripile
pentru a străbate într-o zi,
cât ține viața,
ani lumină.
Au decis să moară,
în ciorchine,
pe un copac de smirnă.
GLASUL MAMEI
De aripa de înger ce m-ajuta să zbor
printre cuvinte sacre pe foaia de lumină
de-albastru cer din ochii de copil mi-e dor
de pulberea de stele, de candela cu smirnă
de rugăciunea ce la ceas de-nchinăciune
mama o murmura spre-a ne-adormi
de visele ce ne purtau mereu în altă lume
unde erau castele și jocuri de copii
de toate astea și încă alte multe
mi-e dor acum în anii ce-au rămas
dar din ce-a fost în viețile trecute
mi-e tare dor de-al mamei glas.
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Cristian POHRIB

1. La început a fost Sfâșierea/ și Sfâșierea era în Cuvânt/ și
Dumnezeu era metafora ce ținea Cuvântul întreg/ încă
ascuns
trupurilor goale din Eden/ Alcătuitorilor de păcat ce
mijeau
înțelesul mâinilor către mere, sâni, șarpe, frunze/ solia
sfâșierii
teama vederii de cărnuri goale/ începuturi de incest străfulgerate
în irișii abia deschiși/ gust descoperit de fratricid/ cădeau
lacrimile Lui în două sfâșiate, jumătate Abel jumătate
Cain/
jumătate poporul Său jumătate Fiul Său,/ jumătate Noi,
Jumătate
El!
2. Pustietății să-i faci cuvânt cum femeii plod
Să n-o lași stearpă și nici nenumită precum păcatul
călugărului,
să ai grijă de ea cum de tăcerea mângâierii mormântului,
să nu o
lași nehrănită, să-i dai din azima trupului de fecioară pe
văduva
de mai târziu a poetului, să o iei arareori cu tine și la
dezmăț dar
să o simtă doar curvele înaintea aruncării cu pietre
(atunci ai să
vezi bărbații de lângă tine)... Precum pe o bătrână la toate
acatistele când ai s-o simți nu o lăsa în pragul bisericii
precum
în pragul scrisului tău, ci trece-o dincolo, de unde-i venită! AȘA
AM SCRIS!
3. Pentru tine iubito am sfâșiat întinderea apelor de deasupra de
cele dedesubt/ Și am numit lumina zi și întunericul noapte
să
dau înțeles și rost trupului tău / care veni-va din lutul în
care eu
însumi acum pun conturul bărbatului./ Pentru tine iubito
am pus
sfâșierea între luminătorii cei mari/ să-ți alegi dimineața
plecării

din mine și noaptea de după spusele șarpelui,/ să-mi vezi
lacrima prin cel asemeni cum curge/ și să simți preschimbarea
ierbii în nisip când alungarea te va numi!/ Pentru tine
iubito am
făcut nerăbdarea/ știind că dacă nu vei ajunge te voi
zămisli
așteptând!
4. La nașterea ta iubito am pus îndoiala să-ți fie umbră,
să-ți
însoțească trupul fierbinte în ochii încă neștiutori ai celui
Asemeni, iubito, iubito, ți-am dăruit Havila precum o
vedenie săți soarbă ochii a aur pierdut și a vânzare de trup, femeie,
femeie,
în sălășluirea mea cu Sufletul doar lacrima ar fi locul tău
aproape prelinsă pe trădarea de a-ți dori pentru mine o altă
facere.
5. Te-am întrupat ca sfâșiere
in mine să-ți dorești întoarceri
Prin chinul greu al unei faceri
Ce carnea mea rămasă-ți cere!
Vazu-mi te-a depărtat femeie
Să-ți dea conturul de plăcere
La care diavolul să spere
Prin gura-ți mușcături de-atee...
Însumi mă razvratesc în tine
Cărnii rămase să-i simți dorul
Bărbat în Sfânta Lui Treime
In care-ți vei găsi mereu izvorul!
6. Să nu pui bărbatul chip cioplit să-mi facă/
Să-ți fie ajunsul privirea spre el cum spre Mecca
(altă carte, alt
izvor de război)/ să îngenunchezi în fața credulității lui
cum vita
înaintea casapului/ trădările tale gust de sânge proaspăt pe
trupul copiilor tăi vor avea/ până când țărână vei face din
primul
tău de înger/ până să mi te iert aproape de lapidarea cu
decăzute
cuvinte...
7. Ți-am lăsat timpul ca pe o metaforă putredă/ sfâșierea
venea cu
aripile lui Mihail să treacă de dragoste/ TU, începuseși să
miști în
lutul gurii mele a Nume/ și prea devreme Cartea se scria/
când
Găsirea trebuia amânată!/ Acolo în Ashdod pusesem
speranța
să nască/ o copilărie în plus!
P O E Z I E
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CERCUL BIOGRAFIC
AL INTERPRETĂRII (II)
Arthur SUCIU
Între 2004 și 2008, am desfășurat o activitate
foarte intensă. Lucram în firma lui Teodorescu,
precum și la Institutul PRO, un think tank care realiza
analize politice. În acei ani, în care mă trezeam la ora
5 dimineața, scriam zilnic în jur de 10.000 de semne,
sută la sută analize și texte de PR. În același timp,
scriam săptămânal la „Ziarul financiar” și lunar la
„Cadran Politic”. În 2007, am început să realizez o
emisiune la Radio City FM1. Am avut și alte
colaborări, inclusiv în Guvernul liberal. În 2009,
când – așa cum am spus – am renunțat la toate și
rămăsesem fără job – eram pur și simplu extenuat.
Criza economică m-a prins pe picior greșit, dar nu
pentru că mi-a scăzut valoarea acțiunilor sau a
bunurilor, ci pentru că mi-a scăzut tonusul. Eram
burnt out.
Progresele înregistrate la firma lui Bogdan
Teodorescu au avut, la un moment dat, un efect practic neașteptat pentru mine. În 2009, pe când colaboram la un ONG specializat în dezvoltarea durabilă,
fostul meu șef Radu Enache, care, ca și Teodorescu,
preda la Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, m-a întrebat dacă nu vreau să mă înscriu la un doctorat în științele comunicării. Acesta a
fost momentul unei noi schimbări importante în viața
mea. Fusesem jurnalist, comunicator – urma să devin
cercetător în comunicare.
Avusesem intenția de-a mă înscrie la doctorat
încă din 2001, când am absolvit masterul în filosofie
teoretică. Vorbisem, la Iași, cu un profesor și imediat
m-am urcat în tren ca să-l conving la fața locului. Mia deschis ușa apartamentului său, situat într-un bloc
dintr-un cartier muncitoresc, și, după ce m-a întrebat
dacă sunt eu (eu eram), mi-a pus în mână o plasă cu
o sticlă goală și m-a rugat să cumpăr de la magazinul
din colț o sticlă de vin. Am cumpărat-o și m-am
întors. Am băut împreună vinul, discutând filosofie.
Apoi, mi-a spus: „Du-te, te rog, și mai ia o sticlă.”
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Am coborât, am mai luat o sticlă. La un moment dat,
au bătut la ușă doi poeți simpatici, absolvenți de filosofie, pe care nu-i cunoșteam. Profesorul m-a rugat să
cobor din nou; am coborât și am luat încă două sticle,
pe care le-am băut împreună cu poeții. În timp ce vorbeam între noi, au început să mă ironizeze: că vin de
la București, că viața în Capitală e lipsită de poezie,
că jurnalismul e o activitate degradantă, ceea ce
însemna – în esență – că trebuie să mai cumpăr două
sticle. Am mai luat două sticle și, din vorbă în vorbă,
am aflat că, în toamna aceea, fuseseră scoase două
locuri la doctorat, iar cei doi poeți urmau să candideze negreșit. „Dar vino și tu”, mi-au spus. „Nu se știe
cine are șanse mai mari”. Am mai cumpărat, după
aceea, o sticlă, dar eram deja foarte beat și n-am mai
stat. Am plecat direct spre gară. Nu mai aveam bani
de bilet, așa că l-am plătit pe naș cu ce-mi rămăsese.
În vremea aceea, se putea, dar, în 2009, situația se
schimbase. Nu se mai călătorea cu nașul; în schimb,
locurile la doctorat se înmulțiseră dintr-o dată foarte
mult ca urmare a integrării în UE. De data aceasta
aveam o șansă. Radu Enache m-a prezentat profesorului Constantin Schifirneț, care, sub rezerva trecerii
examenului, și-a dat acordul să fie profesorul meu
coordonator. După mai mult de 10 ani de când absolvisem facultatea, aveam din nou răgazul să citesc,
fiind și plătit printr-o bursă europeană mică, dar sigură.
Cercetarea doctorală a avut mai multe mize, cum
ar fi clarificarea relației dintre discursul politic, pe
care îl construisem în calitate de copywriter, și discursul literar, pe care îl foloseam în cărțile mele de
fragmente. De asemenea, a relației dintre discursul de
PR și cel jurnalistic. Teza implica o raportare la
poziția existențială a lui Liiceanu, dar era și o critică
a tipului de PR practicat de Bogdan Teodorescu.
Toate problemele care ajunseseră să mă frământe în
anii anteriori trebuiau să-și găsească un răspuns într-
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o lucrare teoretică.
Bogdan Teodorescu, al cărui interes intelectual
este, evident, orientat către studiile istorice, scrisese o
teză – Cinci milenii de manipulare2 –, în care încerca
să răspundă la întrebarea: „Cum comunică puterea?”.
Răspunsul era un soi de autoritarism comunicațional,
care justifica statutul său de comunicator într-un fel
hegelian, căci comunicatorul lui Teodorescu (zis și
”marele manipulator”, după formula lui Giordano
Bruno) era cam ceea ce este spiritul absolut la Hegel,
adică Hegel însuși. În ceea ce mă privește, în teza
mea – Discursul autonom. Strategii de comunicare –
am încercat să răspund la întrebarea: „Cum comunică cei care se opun puterii sau se îndepărtează, se distanțează de putere?”. Răspunsul meu a fost: prin ironie (și autoironie). E-adevărat, eu nu am justificat
nimic, întrucât ironia nu demonstrează în general
nimic, ci doar dislocă. Îl dislocă inclusiv pe comunicatorul lui Teodorescu.
În susţinerea tezei mele de doctorat, am întâmpinat unele dificultăţi de încadrare teoretică. Mă aflam
la o facultate de ştiinţe ale comunicării, unde se studiază comunicarea prin canalele moderne: presă scrisă, radio, televiziune, Internet. Fireşte, şi comunicarea prin literatură (old media), adică ceea ce-am făcut
eu în primul rând, este, teoretic, o direcţie posibilă de
cercetare. În realitate însă nimeni nu se ocupă de aşa
ceva. Abordând comunicarea prin literatură, m-am
situat aşadar în contra direcţiei dominante de cercetare, definită prin studii sociologice, de obicei cantitative (SPSS3), de factură americană. Dimpotrivă,
abordarea mea este esenţialmente calitativă (hermeneutică), iar influenţa pregnantă vine de la McLuhan
(cel puţin în problema mediilor şi anti-mediilor). Încă
de la începutul activității mele la Institutul PRO, am
adoptat această metodă pentru înțelegerea textelor
politice, la doctorat nefăcând altceva decât s-o extind
la texte filosofice și literare4.
Mi-a fost greu să explic ce înţeleg prin autonomia
discursului. Dacă nu eram trecut în barca retrogradă
a susţinătorilor „autonomiei esteticului”, atunci mă
aflam în cea poststructuralistă a „morţii autorului”
(Barthes şi Foucault). Or, din punctul meu de vedere,
autonomia se defineşte prin raportare la politică, la
discursul dominant, care este discursul politic.
Strategiile de autonomizare urmăresc distanţarea de
discursul dominant. Mi s-a spus de o mie de ori că
„nu există aşa ceva”, că autonomia este o iluzie sau
că ea ţine exclusiv de stil etc. Dar eu am urmat ideea
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mea. Tocmai de aceea, deşi abordează teme din
domeniul literaturii, în special al teoriei literare,
lucrarea are o legătură strânsă cu politica.
Unul dintre reproşurile constante, previzibile şi,
fireşte, neîntemeiate, care mi-au fost aduse în timpul
doctoratului: teza n-ar avea prea mult de-a face cu
domeniul ştiinţelor comunicării. Reproşul îşi are
originea, desigur, într-o anumită ideologie a
comunicării. Ştiinţele comunicării au ca obiect
studiul mediilor şi al discursurilor dominante dintr-o
perspectivă şi cu o metodologie care nu fac decât să
impună şi mai mult aceste medii şi discursuri. De
exemplu, este studiat discursul televizual, dar aproape complet ignorat discursul literar. Potrivit acestei
viziuni asupra ştiinţelor comunicării, scriitorii, pictorii, sculptorii etc. nu comunică. Aşa se face că niciunul dintre modelele comunicării, aflate sau ieşite din
uzul științelor, nu semnalează posibilitatea existenţei
unei surse private a unui discurs destinat publicului.
Aceasta se întâmplă pentru că un asemenea tip de
comunicare este clasificat, în mod greşit, în căsuța
comunicării interpersonale. Comunicarea literară nu
este însă o comunicare interpersonală, ci una mediată şi mediatică, având însă anumite particularităţi în
raport cu televiziunea sau alte medii de masă. Chiar
şi atunci când este studiat de către ştiinţele comunicării, discursul literar sau filosofic va fi pus laolaltă cu
discursul presei, fără nicio discriminare.
Discriminare însă există, şi tocmai aici e problema.
Ea nu se referă în mod special la limbaj (reificat sau
înstrăinat) şi nici la diferenţe de registru (comercial
vs elitist). Diferenţa vine din altă parte: unele discursuri participă la întărirea ordinii dominante (discursul
jurnalistic, al relațiilor publice şi publicitar în mare
măsură), altele o sabotează (discursul artistic, în mare
măsură). Ceea ce am făcut eu a fost să includ acest tip
de discurs, care sabotează discursul dominant, în rândul discursurilor care trebuie să fie studiate şi, de asemenea, am cerut ca discursul dominant să fie cercetat
în calitatea sa de discurs dominant, cu toată conştiinţa a ceea ce este cercetat. Astfel, nu numai că m-am
încadrat în domeniul ştiinţelor comunicării, ci chiar
am oferit o mai mare anvergură acestor ştiinţe, incluzând în domeniul lor studiul literaturii şi al filosofiei.
Până spre sfârșitul doctoratului, n-am mai publicat nici un articol în presă. Am făcut însă parte dintrun grant de cercetare pe tema europenizării prin
mass-media, iar analizele mele au fost, pentru prima
dată, publicate în reviste științifice. Experiența în
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presă și comunicare și-a spus totuși cuvântul. Ea m-a
făcut să văd cât de anapoda pot fi organizate proiectele de cercetare în domeniul comunicării și chiar al
politicii, departe de orice interes față de aspectele
relevante. Trebuia să analizăm campaniile pentru alegerile europene din 2007 și 2009 din perspectiva procesului de europenizare. Cercetarea a fost orientată
către analiza emisiunilor electorale de la TVR, care
aveau o audiență nerelevantă. În ceea ce mă privește,
mi-am concentrat atenția asupra temelor ”vulgare”
aflate pe agenda publică și, de asemenea, pe compararea programelor partidelor românești cu programele grupurilor politice europene. Acest lucru mi-a permis să pun în evidență unele aspecte importante în
relația dintre UE și România, cum ar fi inversarea
funcțională a acestei relații și multiplicarea ofertei
electorale. Mulți cercetători cred că vulgaritatea
domeniului de cercetat va face ca cercetarea însăși să
devină vulgară. Pentru ei, cazul Becali (care fusese
foarte discutat într-una dintre cele două campanii),
fenomenul manelelor sau emisiunile de divertisment
nu trebuie să fie cercetate pentru că nu corespund
propriilor lor valori (înalte) despre viață. În ceea ce
mă privește, pe când lucram încă la Institutul PRO,
am făcut analize „vulgare” despre cazul Iovan, cazul
Irinel și Monica Columbeanu etc., considerându-le
relevante pentru societatea românească.
La scurt timp după publicarea primei ediții a
Drumului către viața privată, ceva s-a schimbat în
modul meu de-a vedea lucrurile, mai ales cu privire
la politică, dar nu numai. Peste noapte, am început să
mă simt ca un străin în propria mea țară. Această senzație de înstrăinare a devenit și mai puternică după
stagiul doctoral petrecut, în 2011, la Paris, unde am
devenit și mai conștient de statutul periferic al
României. Tocmai în această perioadă de tulburare
europeană, de nervozitate a țărilor centrale față de
periferii mi s-a oferit prilejul de a pleca o vreme din
țara mea și de-a locui într-o țară centrală și într-unul
dintre cele mai importante orașe ale Europei. A fost o
experiență edificatoare, care m-a făcut să înțeleg
diferențele imense de dezvoltare dintre Vest și Est,
dar și dificultățile cu care se confruntă statele occidentale. Acestea sunt, în mare parte, diferite de cele
ale României și, în general, ale țărilor din Estul
Europei, ceea ce conduce la un fel de ignorare reciprocă a Vestului și Estului. România nu se confrunta
cu problema migranților și nici cu terorismul; în
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schimb, era, ca și astăzi, o țară săracă și coruptă, aflată sub amenințarea Rusiei. În același timp, devenea
pentru mine tot mai clar că, în ciuda diferențelor și a
marginalității ei, România era și ea prinsă în tăvălugul globalizării, astfel că, trăind în București, trăiai în
fapt în același prezent al crizei, ba chiar aveai o priză
la criză mult mai bună. Dacă ceea ce urma nu putea
fi decât o apocalipsă, Bucureștiul era locul ideal pentru a o aștepta. Nu există oraș european mai bine
dotat pentru deriziune și decădere. Experiența
pariziană a avut un rol important, căci am înțeles –
ceea ce este banal, dar esențial – că București nu este
Paris, nici măcar „micul Paris”, ci, mai degrabă, un
anti Paris.
Ceea ce, în anii ’90 și încă multă vreme după
aceea, mi se păruse a fi un proces de integrare în
Europa, se dovedea a fi tot mai mult un efort de
dominare de către țările occidentale – dominare politică, economică, dar și culturală. Din cauza crizei
economice, statele occidentale renunțaseră la politica
de extindere și căutau mijloace pentru a se impune pe
seama altora. Această schimbare avea reverberații în
politica națională a României. Guvernul PDL – PSD
încheiase un nou acord cu FMI, iar următorul Guvern
PDL tăiase salariile cu 25%. România cunoscuse o
”ajustare structurală” de 8%, iar perspectivele țării nu
erau dintre cele mai bune. Inițial, am văzut în aceste
acțiuni guvernamentale dovada eșecului integrării
europene, dar imediat mi-am dat seama că situația era
mult mai gravă. Nu doar România traversa o criză
economică, ci și toate celelalte țări din UE. Criza din
România nu era decât efectul crizei globale, care
izbucnise în Statele Unite ale Americii și se răspândise în tot Occidentul. Dacă, începând din 2005, Traian
Băsescu a fost principalul instrument al reformelor
interne necesare în vederea aderării la UE, din 2009
același Băsescu a devenit promotorul politicii de austeritate a UE, adoptând de fapt cele mai dure măsuri
de austeritate din toată Europa.
Lucrurile deveneau din ce în ce mai complicate,
iar explicațiile pe care le aveam la îndemână, din ce
în ce mai nesatisfăcătoare. În această perioadă căutările mele intelectuale s-au îndepărtat tot mai mult de
acelea ale intelectualilor de dreapta sau, cel puțin, ale
intelectualilor neoliberali, căci ajunsesem să înțeleg
că exista și o dreaptă anti-neoliberală. Ele s-au apropiat însă de intelectualii din propria mea generație
sau mai tineri: Mircea Platon, Vasile Ernu, Paul
Cernat, Horia Pătrașcu, Costi Rogozanu, Ovidiu
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Țichindeleanu, Alexandru Racu și alții. Dacă Ianuș și
Sociu corespund firii mele poetice, Platon, Ernu și
Pătrașcu sunt interlocutorii mei filosofici. Ce a mai
rămas de apărat, de Mircea Platon5, Ultimii eretici ai
Imperiului, de Vasile Ernu6, și Idealul valah, de
Horia Pătrașcu7, m-au influențat cel mai mult în
această perioadă, dar de un interes crescut pentru
mine au fost și Inventarea poporului națiune, de
Claude Karnoouh8, Contracultură. Rudimente de
filosofie critică, de Ovidiu Țichindeleanu 9, și
Apostolatul antisocial, de Alexandru Racu10. Ei m-au
ajutat să conștientizez semnificația ideologică a antibăsismului meu inițial, să-i găsesc explicații mai profunde și mai coerente, care depășesc personalitatea
sau interesele politice imediate ale lui Băsescu însuși.
Anti-neoliberalismul poate fi conservator sau socialist, dar critica pe care o aduce nu are nimic de-a face
cu vreo dorință de a reînvia fascismul sau comunismul, ci sunt discursuri critice în fața crizei
Occidentului. Am asemănat această mișcare critică
cu junimismul ce-a urmat optimismului pașoptist, dar
fără îndoială că alături de junimism ar fi trebuit să
menționez discursul critic al lui Constantin
Dobrogeanu-Gherea și, apoi, pe acela anarhist, mult
mai apropiat de instinctele mele, al avangardiștilor.
După lectura Vaselor comunicante, cartea lui Paul
Cernat, am reușit să înțeleg diferențele ideologice
(dar și asemănările) dintre scriitori ca Urmuz sau
Tzara și scriitorii de dreapta – Cioran, Eliade, Noica
–, promovați de intelectualii neoliberali11. Totuși,
este vorba de mai mult decât junimism sau gherism
sau e vorba despre altceva, nou, care ține de raportarea la unicitatea crizei actuale a Occidentului. În
acest sens, au contribuit la lămurirea mea și discuțiile purtate cu Ovidiu Solonar. El mi-a atras atenția
asupra teoriilor despre globalizare și influență culturală (în mod special despre influența culturii pop).
Am abandonat deci cu totul normativismul european
și am adoptat o atitudine critică, sperând că în felul
acesta voi înțelege mai bine lumea în care trăiesc.
Mărturisesc că nu am reușit niciodată să mă situez
într-o tabără, la stânga sau la dreapta, de partea globaliștilor sau a naționaliștilor, rămânând în fapt ceea
ce eram, adică un apocaliptic. (Atunci când ne
schimbăm, atunci ne cunoaștem cel mai bine pe noi
înșine.) Cred că, în esență, Occidentul traversează în
primul rând o criză metafizică și nu economică sau
socială. Alienarea, faptul că am ajuns să ne simțim
străini în propria țară nu este un efect al dominației
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marelui capital și nici al migrației. Lucrurile stau,
după părerea mea, invers: criza metafizică este aceea
care provoacă tulburări la nivel social și economic,
din cauza acestei crizei ne simțim străini. Perspectiva
mea nu presupune reîntoarcerea la neoliberalism și la
teoria lui Francis Fukuyama privind sfârșitul istoriei
și globalizarea capitalismului, ci – dimpotrivă – evidențiază criza neoliberalismului într-un fel mai radical. Este adevărat însă că, de la un anumit nivel,
metafizica și politicul se confundă. Dacă distincția
dintre politic și politică, pe care o evidențiază
Marchart, este corectă, cred că se poate vorbi despre
o criză a politicului, a fundamentelor politicului (și
atunci putem scăpa de învechitul cuvânt „metafizică”).12
În timpul doctoratului, am sperat că voi reuși să
intru la catedră. Am predat, imediat după susținerea
publică a tezei, un curs la Facultatea de litere a
Universității din București. Aceasta a fost însă toată
activitatea mea universitară până în 2019, când am
fost invitat să predau la Facultatea de litere și comunicare a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
N-am putut intra în mediul universitar, ceea ce m-a
obligat să revin la comunicarea politică. Nu se punea
problema să mă reîntorc la firma lui Bogdan
Teodorescu. Acesta coordona comunicarea politică a
USL (juca deja rolul de guru), fiind de fapt foarte
apropiat de Victor Ponta, dar relațiile mele cu el nu
erau dintre cele mai bune. Alegerea mea a fost să mă
angajez la o altă firmă de comunicare. Mi-am găsit
repede locul, ca director de proiecte, și am câștigat
două sau trei campanii electorale. Firma era orientată
către USL, care guverna din 2012, dar nu avea un
contract cu vreunul dintre liderii politici importanți,
ci numai cu oameni politici din eșalonul al doilea.
Apropierea de USL a fost unul dintre motivele pentru
care am acceptat să mă angajez, dar situația mea a
devenit critică în vara anului 2014, după ce Crin
Antonescu a ieșit din USL, iar Victor Ponta și-a
anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. Motive
de disensiune existaseră și înainte, de pildă în timpul
protestelor față de exploatările aurifere de la Roșia
Montană din 2013, la care am participat și pe care leam susținut prin texte publicate în presă. În 2014
însă, perspectiva de a rămâne, într-un fel sau altul,
alături de Victor Ponta, m-a determinat să plec din
firmă.
Timp de un an, am fost profesor de filosofie, plăCONVORBIRI LITERARE

tit cu ora, la Colegiul Național ”Nicolae Iorga”. Am
mai fost angajat temporar la Editura Alexandria din
Suceava și am colaborat câteva luni cu o altă firmă de
comunicare. În aceeași perioadă, am început să
public primele mele texte – recenzii și eseuri – în
reviste literare, în „Cultura”, apoi în „Convorbiri literare”. Am sperat că voi ieși cu totul din comunicarea
politică și mă voi dedica scrierilor literare și criticii.
Am făcut primii pași, dar n-am putut să duc lucrurile
până la capăt. Trăisem mereu cu demisia pe masă, dar
între timp lucrurile se schimbaseră. O anumită precaritate a poziției mele sociale – cauzată de vârstă, presiuni familiale, perspective profesionale, situație
socială generală etc. – a început să-și spună treptat
cuvântul în alegerile pe care le aveam de făcut. Vine
vremea când opțiunile se restrâng și e tot mai greu săți dai demisia, când – forțat de împrejurări – trebuie
să alegi ceea ce ți se oferă, chiar dacă oferta e nemulțumitoare și te îndepărtează de tine însuți. Am luptat
cu această precaritate așa cum lupți cu o boală, până
când am înțeles că nu era o boală, ci așa îmi fusese
dat să trăiesc pe acest pământ și, să nu uit a adăuga,
așa îmi făcusem eu însumi drumul.
Am revenit în aceeași firmă în toamna anului
2015, în contextul tragediei de la Colectiv și al demisiei lui Victor Ponta din funcția de prim-ministru. Miaduc aminte cu precizie seara din toamna acelui an, în
care priveam la televizor declarațiile membrilor
„societății civile”, invitați la Cotroceni. Am verificat
rapid pe Google câteva dintre persoanele prezente la
acea întâlnire. Cred că foarte puțini dintre ei aveau
vreo legătură cu protestele izbucnite după tragedia de
la Colectiv. Veniseră, în fapt, la întâlnirea cu președintele pentru a monta un nou guvern. Colectiv era
doar un prilej pentru a ajunge la putere. Eram peatunci încă șomer și aveam îndoieli foarte serioase
legate de o eventuală implicare a mea în campaniile
electorale care urmau. Mă aflam într-o criză
existențială profundă, ca să nu spun într-o depresie,
care s-a agravat în timp. Era vremea în care scriam la
romanul meu, În gaură. După protestele față de
exploatările aurifere de la Roșia Montană din 2013,
am crezut nu doar că nu voi mai putea fi copywriter,
ci și că nu voi mai vota cu niciunul dintre partidele
aflate în câmpul politic. Tindeam să mă radicalizez
într-o direcție anti-sistem, nemulțumit cum eram de
incapacitatea de-a mai vedea, pentru mine și pentru
țara în care trăiam, un viitor. Conform teoriei mele,
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mișcarea uselistă fusese un eșec și, practic, totul se
terminase o dată cu ieșirea lui Crin Antonescu din
politică. Însă, imediat după demisia lui Victor Ponta
din funcția de premier (anterior demisionase și din
cea de președinte al PSD), lucrurile o luaseră într-o
direcție ciudată. Nici vorbă de reformă a sistemului,
de vreo schimbare a felului de-a face politică! În timp
ce eu stăteam acasă, trăind de azi pe mâine, acei
„reprezentanți ai societății civile” urmau să primească locuri în guvern. Eu trebuia să mor de foame pentru ca ei să aibă succes. Mi-am dat seama că ceea ce
începuse, în 2013, ca o mișcare alternativă (protestele față de exploatările aurifere de la Roșia Montană),
se transformase într-o acțiune politică obișnuită.
După ce-l susținuseră pe Klaus Iohannis la alegerile
din 2014, reprezentanții acestei „mișcări” urmau să
preia guvernarea.
Mi-am amintit apoi de tot ceea ce se întâmplase la
alegerile din 2014. Nu era începută campania
electorală când am intrat în Londophone, un fel de
bar de hipsteri situat foarte aproape de mult mai
celebrul Hotel Cișmigiu, și am văzut un afiș cu
Monica Macovei, candidat la alegerile prezidențiale.
După două sau trei săptămâni, nu m-am mirat deloc
să aflu că Gabriel Liiceanu și-a găsit în Macovei
candidatul preferat. Liiceanu nu-i susținuse pe
hipsteri în timpul protestelor (în schimb, a dat
cuvântului ”cianură” un înțeles moral foarte util în
campania electorală), după cum nici Monica
Macovei n-a coborât vreodată în stradă. Hipsterii au
fost însă legați de ei într-un fel care a depășit
separația ideologică provocată de protestul față de
exploatările de la Roșia Montană (această separație sa perpetuat însă în alte zone culturale, delimitate clar
de mainstream-ul de „dreapta”). Nu era deloc
întâmplător că Green Hours și Grupul pentru Dialog
Social (ca și Revista „22”) funcționau în aceeași
clădire de pe Calea Victoriei. N-am verificat, dar sunt
aproape sigur că afișele cu Monica Macovei se aflau
și acolo. Sunt, de asemenea, aproape sigur că patronii
de la Control, un club hipsteresc aflat chiar lângă
Cercul Militar, o preferau nu doar pe Chinawoman, ci
și pe Monica Macovei. Aceste baruri sau cluburi pot
fi și sunt utilizate ca instrumente de propagandă.
Astfel, trebuie remarcată relativa asemănare stilistică
între, de exemplu, Green Hours și librăriile
Cărturești. Aș putea spune, fără să greșesc prea mult:
între Control și Librăria Humanitas Cișmigiu. Ca și
barurile și cluburile, librăriile sunt, și ele, instrumente
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de propagandă. Ceea ce vreau să spun este că
Liiceanu și hipsterii fac parte din aceeași lume, chiar
dacă au avut păreri diferite pe tema exploatărilor de
la Roșia Montană. Mai mult decât atât, hipsterii sunt,
de fapt, creația celor care controlează principalele
edituri, librării și baruri, nu invers, așa cum s-ar putea
crede, pornind de la o ideologie superficială despre
consum. Căci, trebuie să adaug: asemănarea nu este
doar stilistică. Ea comunică un întreg univers de
valori, sub care se ascund foarte multe interese. Că
Liiceanu stabilea direcția pentru întreaga trupă de
propagandiști ai „dreptei” era un fapt foarte cunoscut.
Dar, în 2014, „dreapta” intelectuală a jucat de fapt pe
două voci: una „idealistă”, pro-Macovei, alta
„realistă” (anticipată de „realistul” Andrei Pleșu), în
speranța că idealul și realul vor fuziona aproape
christic într-o izbândă electorală. Mai puțin cunoscut
este felul în care întregul angrenaj popagandistic a
fost pus la bătaie. De exemplu, PR-istul de la
Cărturești, Cristian Neagoe, și el un fel de lider al
protestatarilor, era disponibil pentru creația de
campanie a Monicăi Macovei. Această trecere de la
PR-ul cultural la cel politic nu e chiar așa radicală
cum pare. Ideologia culturală nu este nimic altceva
decât ideologie politică. Ea nu exprimă, chiar și în
cazul de față, decât asocierea directă a unor interese,
care până atunci nu erau foarte vizibile. Hipsterii au
fost folosiți ca masă de manevră în războaie politice
și comerciale despre care ei nu știau absolut nimic. Ei
nu știau decât că le place și trebuie să le placă ceaiul
de la Cărturești și cărțile lui Lucian Boia. De unde
vine ceaiul și de ce scrie Boia ceea ce scrie nu-i prea
interesa. Dacă, într-un club pe care îl frecventau,
apărea afișul Monicăi Macovei, erau gata să iasă în
stradă pentru ea.
Am decis, ca urmare, să intru din nou în
comunicare. Timp de doi ani și jumătate, am fost din
nou copywriter, iar la începutul anului 2018 am
lucrat, o lună, în calitate de consilier – numit politic al premierului. Îmi dorisem, într-un fel, să ajung să
lucrez din nou în Guvern pentru a-mi dovedi mie
însumi că dacă mai lucrasem acolo, aceasta nu fusese
o pură întâmplare. Mi-am dat însă foarte repede
seama că, dacă ajunsesem în acel loc, nu trebuia să și
rămân, așa că am demisionat. Îmi amintesc și-acum
figura uimită a angajatului de la resurse umane, după
ce s-a uitat pe foaia pe care i-o pusesem în față.
Probabil că nu mai citise niciodată o demisie dintr-o
astfel de funcție. În următoarele luni contribuția mea
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la activitatea firmei, în care m-am întors, a fost
neglijabilă, iar în august 2018, la o săptămână după
protestul „diasporei”, am demisionat și de la firmă.
Așa s-a scris istoria, dar poate că un roman ar fi o
formă mai potrivită de a spune ceea ce am trăit, mai
ales în ultimii ani, decât o prea scurtă prezentare.
Note:
1. Am realizat, la City FM, în jur de 100 de interviuri
cu scriitori, intelectuali, oameni de cultură și oameni
politici, între care: Marius Ianuș, Vasile Ernu, Costi
Rogozanu, Ludovic Orban, Sorin Oprescu, Elena Udrea,
Emil Constantinescu, Bogdan Ghiu, Stelian Tănase,
Bogdan Teodorescu, Dan Sultănescu etc.
2. Bogdan Teodorescu, Cinci milenii de manipulare,
Editura Tritonic, 2007. Am avut cu Bogdan Teodorescu mai
multe discuții referitoare la teza lui de doctorat (ele aveau
loc în biroul lui de patron situat în același bloc cu Librăria
Humanitas Crețulescu și am participat – într-o sală de la
Hotelul Hilton – la susținerea ei publică.
3. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
este un soft folosit la analiza statistică în științele sociale.
(Wikipedia)
4. La drept vorbind, învățasem această metodă în
timpul facultății de la profesorul Ștefan Afloroaei. Una
dintre cărțile lui Afloroaei se numește „Cum este posibilă
filosofia în estul Europei?”. Această întrebare, adresată iar
și iar locului din care gândești, preluând acest loc în
acțiunea interpretării, este una dintre trăsăturile definitorii
ale modului său de gândire. Nu e ceva nou neapărat, dar e
ceva pe care îl practică. Atunci când interpretează un text,
Afloroaei știe că este un profesor universitar ieșean de la
începutul secolului al XXI-lea, știe că acesta este locul lui
de interpretare. Totuși, istoricismul este unul bine ponderat
de conștiința sa filosofică. Faptul că trăim într-o anumită
epocă nu înseamnă că trebuie să-i repetăm toate prostiile.
5. Editura Eikon, 2016.
6. Editura Polirom, 2009.
7. Editura Ideea Europeană, 2017.
8. Claude Karnoouh, Inventarea poporului națiune.
Cronici din România și Europa Orientală 1973 – 2007,
Editura Idea Design & Print, 2007.
9. Editura Idea Design & Print, 2016.
10. Alexandru Racu, Apostolatul antisocial. Teologie și
neoliberalism în România postcomunistă. Editura TACT,
2017.
11. Paul Cernat, Vase comunicante. (Inter)fețe ale
avangardei românești interbelice, Editura Polirom, 2018.
12.
Oliver
Marchart,
Gândirea
politică
postfundaționistă. Diferența politică la Nancy, Lefort,
Badiou și Laclau, Editura Ideea Design & Print, 2011.
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IPNOZA
Mihai PETRE
Plecaseră pe la 4 dimineața, așa cum o făceau
întotdeauna când mergeau să vândă în piață.
Ajunse în culmea dealului, se opriră, puseră
coșurile jos, își șterseră broboanele de nădușeală
de pe frunțile acoperite cu batice colorate și se
așezară... să mai stăm o țâră, să ne mai tragem
sufletul, zise Marieta, o tânără frumoasă, înaltă și
brunetă, cu formele pline ale unei femei ce
născuse doi copii, sora mai mare a Linuței care
părea o fetișcană, deși trecuse de douăzeci de
ani. Acum, cea mică, desfăcându-și baticul, își
mișca gâtul foarte repede și, de pe cap, părul
castaniu se desprinse liber, fluturând în lumina
dimineții tivite de o dungă roșiatică a soarelui de
vară. Apoi, uitându-se la Marieta, îi zise...
frumoasă mai ești, dodă! Marieta o privi atent și
înțelese că dincolo de vorbele surorii ei care
spuneau ce știa toată lumea din sat, că fusese și
încă mai era frumoasă!..., era și puțină invidie pe
care nu i-o înțelegea, Linuța fiind și ea plină de
acel vino-ncoa ce-i sporea frumusețea... Păi,
dar!..., da’ ce-ți veni..., mai bine uită-te prin
coșuri să nu se fi răsturnat ceva, cu urcușul ăsta...
Eu îți spusei, îi răspunse Linuța, să o luăm pe
Drumul Târgului, că era mai poleșnic, da’ tălică
vruseși pe Valea Mare, că e mai scurt și..., dar
Marieta n-o mai asculta..., privirile ei se opriseră
la poalele dealului unde orașul se trezea încet,
mai întâi cu trenul de 5 și apoi cu piața care le
aștepta. De seara se îmbăiaseră, își tăiaseră
unghiile, se pieptănaseră și-și pregătisera
baticele pentru cap, rochiile și teneșii. Apoi
șterseseră coșurile de richită împletită în două
culori, spălaseră sticlele de lapte, aleseseră
frunzele de viță, mari și fără codițe, în care să
pună untul, croiseră săculeți de pânză subțire
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pentru brânză și fierseseră două oale mici de fier
pentru smântână. Deși Marieta era la casa ei,
coșul era pregătit tot la mama ei, Onțica, sub a
cărei privire atentă se petreceau toate, că și ea
știa și păstra de la mama ei, Neluța lu’ Câțoi,
secretele vânzării laptelui, că zicea ea... fă, la
lapte, trebuie să fii curată, cu batic pă cap, să nuți cadă un fir dă păr în lapte, că nu ți-l mai ia
nimeni..., sau să ai unghiile cu nămol sub ele!...,
păi când te-o vedea cucoanele cu ce mâini le dai
brânza, fuge, fă!... și rămâi cu marfa nevândută,
vii cu ea acasă și-o dai la porci! Să nu vămbrăcați la fel și la masă, nu stați una lângă alta,
să nu știe cucoanele că sînteți surori și că aveți
aceeași marfă..., nu-i place dă la tine?..., bine!...,
cheam-o tu și spune-i că ai ezact ce vrea ea, păncercate!... și să-i dai să guste o bucățică..., că nu
sărăcești, că cu peștele ăl mic să prinde ăl
mare!... Toate astea le știa atât de bine și de atâția
ani..., dar nu înțelegea de ce trebuie să și le
amintească acum, poate ca să ascundă celălalt
gând legat de acel ceva ce o tulbura de vreo
câteva zile și nopți? Frământările ei erau mai
puțin legate de întâmplarea în sine, că ce-a fost a
fost!..., cât mai ales dacă s-o țină pentru ea, sau
s-o spună?... și să-și ia piatra de pe suflet, dar
cui?... Nici acum nu știe cât a fost greșeala sau
plăcerea ei, cât teama și cât dorința de a intra
într-un joc pe care nu-l mai jucase nicicând. Din
curiozitate, poate și din dorința de a afla dacă
mai poate atrage un bărbat, fie el și băiat tânăr,
student și bine făcut!... s-a lăsat atrasă de Mitel
cu ipnoza lui... S-a gândit mai întâi la nașe-sa, o
femeie bună la suflet, dar limbă-spartă..., poate
să se jure-n biserică, că și fără să vrea tot va
spune și o va face de râs!... și la mumă-sa a
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renunțat..., sigur n-o s-o înțeleagă!..., dar măcar
n-ar spune la nimeni și nu i-ar strica familia... O
auzi ca de departe pe soră-sa care se ridicase șiși luase coșul... nu mergem, dodă?..., că se face
târziu!... Un oftat însoți ridicarea ei și dintr-odată
fața i se limpezi ca și gândurile... îi va spune
Linuței! Hai, fa!..., hai, dacă zici!..., da’ acum o
să ne fie mai ușor, că mergem la vale… După
câțiva pași, Marieta se pomeni vorbind, la început cu Linuța…, că o să fie păcatul tău, dacă o să
spui cuiva!..., că numai ție…, că n-am cui…, dar
băgă de seamă că soră-sa era mai atentă la drumul cu iarba mare și plină de rouă, de care-și
ferea picioarele desculțe, decât la vorbele ei care
o puneau să jure pe ce are ea mai sfânt că… și
că!… Văzând-o, clătină din cap a nemulțumire și
o lăsă în pace, continuând să vorbească așa ca
pentru sine…, că mi s-a-ntâmplat…, vezi…, da’
nu pot fi atât de sigură !…, luni sau marți dimineața, ba cred că luni…, am fost cu vacile noastre toate, cum mergem noi!… și de la Pârciogari
a venit Mitel cu ale neamului lor. Ajungem la
Văroaica și zice... dodă Marietă, stăi matale aici,
până intră-n marginea pădurii, eu mă duc La Păr
și aștept vacile acolo să nu iasă în izlaz, la
Păunică, să mai dăm de belea cu ăla... Până
atunci mai învăț ceva și la examenul ăsta, că
trebuie să-l iau la toamnă... Așa am făcut..., dar
uitându-se spre Linuța înțelese că fata nu era
deloc interesată de relatarea ei, fiind mai atentă
să nu o zgârie un rug aplecat peste drum... Hei,
fa!..., tu auzi ce-ți spun eu, ori nu? Pe mine mă
arde sufletu’ și tu te uiți după rugi..., păi!?...
Linuța o calmă cu o privire recunoscut vinovată,
deși spuse că a fost atentă... n-ai fost, luni, cu
vacile, cu Mitel, pe la Văroaica și pe La Păr?
Marieta nu-i răspunse și, de acum, continuă să
vorbească numai pentru sine, fără să mai vadă
că, pe măsură ce povestea, Linuța era din ce în ce
mai atentă, din moment ce puncta cu câte un
oftat și un îmhî scurt și icnit cele spuse de ea. Că
a fost ascultată, și-a dat seama abia la sfârșit când
au ajuns la fântâna de dinaintea cantonului CFR
unde se spălau bine pe față, pe mâini și pe
picioare, se-ncălțau cu teneșii de pânză și se

odihneau puțin înainte de a merge la piață. N-au
pus bine coșurile jos, că Linuța a început cu
întrebările... și ce zicea el că e ipnoza asta, de tea făcut să-ți pierzi capu’? Ce dracu’, dodă!..., că
ești femeie măritată și cu doi copii!... Să-mi fi
făcut el mie așa ceva, păi îl luam cu... auzi, băi,
acesta!?..., tu crezi că pe la noi, rața-mpunge/
când ea măcăne și fuge!?... și i-o retezam dintruna cu toată ipnozia lui... N-ai înțeles care era
șmecheria?..., ipnoza o fi bună pe la Miliție și
prin spitale, pentru cazuri adevărate, da’ la tine?
Bine, da’ hai să zicem că ai fost curioasă, că ai
vrut să știi ce e aia ipnoza despre care învăța el
chiar atunci și te-a pus să te uiți în ochii lui, apoi
pe-ai tăi să-i închizi și să începi să dormi, dar nu
de tot... și să te vezi alergând pe o pajiște cu
flori... și te-ai văzut ca atunci, în vara când
împliniseși 15 ani și când Nicuț al Popii, student
și el, te-a prins în brațe de ți-a plesnit
combinezonul și ți-a șoptit la ureche că te-ai
făcut frumoasă și ai prospețimea unei piersici...
și te-ai udat toată, înainte ca el să te lase, zicând
că nu te-ai copt!..., hai că până aici te-nțeleg, mai
ales că și tu spuneai că la Mitel îți venea să râzi,
da’ n-ai vrut să deschizi ochii..., să vezi până
unde merge cu joaca lui, că așa ai crezut, nu?...,
da’ când te-a pus să-ți mângâi țâțele și când l-ai
ajutat s-o facă... și când a început să-ți ridice
fusta, dar cu mâinile tale, care parcă nu mai erau
ale tale, că se duceau și alunecau când apăsat și
rece, când moale și cald, pe unde își căutau drum
ale lui..., cu toată căldura aia care zici că te
amețise... nu te-ai trezit?..., sau, spune drept, ți-a
plăcut și ție!? Eu așa cred!... Mă gândesc și eu că
te-au trecut apele..., dar nu te cred când spui că o
uitare de tot și de toate te-a cuprins, ajutându-l
să-ți dea jos toate de pe tine... și la fel nu cred că
apoi te-ai trezit îmbrăcată și că Mitel citea mai
departe din cartea lui despre ipnoză..., ori – mai
știi? – poate ai fi adormit și ai visat toate alea, da’
atunci nu-nțeleg de ce te frămânți atâta..., pentru
un vis?

P R O Z A
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L I T E R A R Ã

ŞERBAN CHELARIU,
POEZIA „DIN ALIAJUL
ASTRULUI MEU DERBEDEU”
Cristian LIVESCU
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pe care Chelariu l-a cunoscut la logodna sa:
„Colaboratorul nostru şi talentatul poet
Traian Chelariu, asistent la catedra de
Psihologie tehnică a Universităţii din
Cernăuţi, s-a căsătorit duminică, 4 iulie 1937,
la biserica Mavrogheni din Bucureşti, cu
domnişoara Stella Rădulescu, mireasa lui,
fiica unui vechi gospodar din Cernica, mare
meşter în specialitate, care a format câteva
generaţii de crescători de albine”. Poet
tradiţionalist, debut cu volumul Exod, 1933,
apartenent grupului spiritualist-creştin de la
„Iconar” din Cernăuţi (1935-1937),
preocupat de teoriile lui Benedetto Croce,
Henri Bergson şi David Hume, cu stagii şi
burse de cercetare asidui la Paris şi Roma
(1931-1934), Traian Chelariu se stabilea astfel în
Capitală, unde viza o catedră universitară, pe care o
va pierde după 1952, când, împreună cu soţia, este
dat afară din învăţământ de regimul comunist şi
nevoit să accepte – pentru a supravieţui – un loc de
muncă cu totul umil, la serviciul de deratizare al
urbei, episod dureros din jurnalul bucovineanului,
preluat de Marin Preda în romanul Cel mai iubit
dintre pământeni („În cazul meu nevasta o să
înţeleagă necesitatea deratizării, a omorârii
şobolanilor? Şi după prima zi de muncă, ajuns
acasă soţia s-a apropiat de mine. «Miroşi urât, unde
ai fost? De unde ai luat mirosu-ăsta? Şi pantalonii
unde i-ai pătat în halul acesta?» «La servici, dragă.
La deratizare!» «Cum la deratizare?»” v. Strada
Lebedei, nr. 8) Versurile de glie ale lui Traian
Chelariu au fost speculate în difuziune hipernaţionalistă, iar un aforism al său tulburător face
epocă şi azi: „Niciodată nu ar trebui să uităm că
locuim în cer şi călcăm luminile unei stele, ce ni se
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„am moştenit felul acesta/ de-a fi/ din tată în
fiu/ respir pământul/ stelele toate/ nu pot scăpa/
de singurătăţile mele/ necuvântate”
Nimic aproape din materia lirică a tatălui,
Traian Chelariu (1906-1966), nu moşteneşte
scriitura poetică a fiului său, Şerban Chelariu (n.
30 septembrie 1943, Bucureşti), fire înclinată spre
artele plastice şi autor al mai multor volume de
versuri cu titluri bizare, fiecare marcat de o culoare
distinctă a tiparului şi însoţit cu desene sugestive:
Negru – În umbra numerelor prime, debut,
Paideea, 1998; Roşu – Quadratura lunii, Paideea,
2000; Albastru – Praf peste pulberea inimii, Cartea
Românească, 2002; Verde – Noduri şi cârlige,
Brumar, 2005; Ocru – Gălbenuşul Soare, Limes,
2013; Violet – Piele şi unghii, Limes, 2014;
Magenta – Sferele Şarpe, Junimea, 2017; Negru –
Respir, Tracus Arte, 2019. Obişnuieşte să spună că
e poet pictor. A mai publicat un volum de articole
şi eseuri, Un părinte pentru eternitate, Timpul,
2008. De asemenea, a colaborat la revistele
Origini, S.U.A., Galateea, Germania, Convorbiri
Literare, Iaşi, Poesis, Satu Mare, şi cu traduceri în
revista Poesis, Satu Mare, Seria Poeţi Americani ai
Secolului XX, Sylvia Plath, Ezra Pound, Anne
Carson şi Stanley Kunitz. Ca formaţie, este inginer
constructor, absolvent al facultăţii de profil, în
1967. Distanţat de regimul comunist, între ale
cărei victime s-a aflat cu familia sa, emigrează în
SUA, în decembrie 1976. Stabilit la New Jersey.
Cărţile de poezie i-au apărut toate la edituri din
România.
Despre căsătoria părinţilor săi a scris Tudor
Arghezi în „Bilete de papagal”, din iunie 1937,
notiţa „O nuntă de feţi frumoşi”, socrul său fiind un
bun şi vechi prieten cu poetul Cuvintelor potrivite,
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pare numai că este noroi la picioarele noastre”.
„viaţă suntem/ strămoşi/ părinţi/ copii şi
nepoţi/ cusuţi în cuvinte”
Pe cât de autohtonist, de patriarhal este autorul
Aurului vechi (1936), pe atât de impetuos în
limbaj, de modernist regresiv în atitudine apare
Şerban Chelariu, care declară că scrie versuri de pe
la douăzeci de ani şi că şi-a amânat debutul din
capriciu. „Pictam pe vremea aceea şi am
considerat că poezia pe care o scriu nu este la
nivelul picturii, deci am decis să mă opresc…
Inginer constructor am ajuns datorită unui alt dar
pe care mi l-a dat Dumnezeu, acela de a-mi place
fizica şi geometria. Am dat la Artele Plastice de
trei ori, dar din păcate nu am reuşit. Am aflat pe
urmă că secretarul de partid la institut era o
doamnă care-l cunoştea pe tata foarte bine, şi care
s-a jurat că atâta timp cât este dânsa acolo, fiul lui
Chelariu nu intră, şi într-adevăr nu am intrat. Şi
atunci, de frica de a nu fi luat la armată, a trebuit
să fac ceva, şi fiind bun la matematică şi fizică, mia fost uşor să intru la Construcţii... Am trăit o
experienţă pe care s-ar putea s-o fi trăit mulţi...
Relaţia dintre pictură şi poezie… Când am început
să scriu poezie, mi-am dat seama că poezia, prin
orizonturile pe care mi le oferea, m-a eliberat în
pictură de gândurile care mă frământau şi care nu
erau picturale, făceau parte din altceva…” (din
interviul luat de Mirela Roznoveanu, la 12 ian.
2020, Romanian TV of New York) Ca pictor, are o
carte de vizită bogată în expoziţii peste ocean,
lucrările sale având o tentă polemic-modernistă.
Deducem lesne că Şerban Chelariu gândeşte
novator poezia, în paralel cu vizualitatea plastică şi
asta se întâmpla chiar în volumul iniţial, unde
motive fiduciare, din zona meditaţiei obişnuite,
sunt transfigurate în dramă parodică, pe linia unui
echilibru estetic fragil, ce pune la încercare emisia
şi-i dă curaj expresiv. Nu lipseşte gustul hedonist
pentru experiment, cu un discurs tranzitiv,
dezinvolt, despuiat de podoabe şi presărat cu
picanterii, apropiat obiectiviştilor americani: „oh/
cât de cărnos se împute spaţiul/ zdrobit/ de căuşul
orbitelor// oh/ cât de brusc/ s-a scuturat/ trecutul/
din salba luminii/ peste fruntea iubitelor/ salcia
nopţii/ de-abanos/ tresare-n luminoase constelaţii/
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înmiresmând/ cu elegante ecuaţii/ ce viermuiesc în
lava lor/ primordială/ abisul din intravenos/ din
carotida ta/ cea mai vitală/ din carotida mea/ cea
mai adâncă/ din carotida noastră/ existentă/ şi
comună/ încă// oh/ cât de reavăn şi pătrunzător/ îţi
put ochii a horaţiu (!)/ sfâşietoarea mea iubită prea
felină/ la pândă tolănită cu răcoare/ în umbra
numerelor prime/ în calmul numerelor soare/
încremenitul timp/ coase/ cu spaţiu/ cămaşa lui
christos” (în umbra numerelor prime).
Instigată de reveria cuvintelor, imaginaţia nu
ezită s-o ia razna şi să colinde aiuritor prin
fulguraţiile fiinţării: „extrage-mi tu/ rădăcina
pătrată/ din aliajul astrului meu derbedeu/ cu
întregul pământos/ şi cu zecimalele sentimentelor/
adânc suflecate/ până la osul vertebrei infinite din
eu/ valsându-şi luna uşor/ ca la agapă/ prin
vecinătatea ta/ Doamne/ cu/ şi fără de/ Dumnezeu”
(extrage-mi tu) Galanteria erotică recurge şi ea la
efecte de seducţie dezinhibate: „mă afund în
crevasele porilor tăi/ cu trupul meu de plumb topit/
alunecând peste continentele/ plăcilor tale
tectonice/ de umed şi catifelat granit...// oh/
bucuria de a fi hoinărit/ prin bucovina coapselor/
curbate-n real/ cu palma grea/ şi cu ea dânsa/ dalta/
vibrată dulce/ rotită sculptural/ de un
michelangelo/ în tine/pironit” (mă afund); „mă
prăbuşesc păşind încet/ ca un apus bătrân de soare/
necuvântat şi surd sclipeşte un bocet/ din triste
necântând fanfare.../ întunericul din mine nu-i/
decât adâncă reflectare/ a întunericului care/
doamne tu-i/ prezenţa prin eternităţi/ impui/ ca o
firească întâmplare/ cu unda ta.../ un ritm proporţie
şi templu/ bucăţi rupând/ şi hălci/ din suflet” (mă
prăbuşesc încet) Poetul pictor crede că această
fluenţă de nostalgii ar veni dinspre admiraţia
precoce faţă de Nichita Stănescu, căruia îi dedică o
replică ingenioasă la Elegia a doua. Getica, din 11
elegii, nimic altceva decât un fel de a glorifica
virtutea vizionară a poeziei: „pe unde fiecare dintre
noi călcăm acum/ a călcat odată un zeu/ nu există
colţ unde tu să-ţi arunci privirea/ fără ca vreun zeu/
să nu şi-o fi strecurat-o uşor/ chiar înainte de
venirea ta/ cu o secundă chiar înainte/ cu o zecime
de privire chiar înainte/ de a veni tu/ cu privirea ta
senină şi calmă de derbedeu/ un zeu şi-a slobozit
înaintea ta privirea/ chiar un zeu// pe unde fiecare
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dinre noi gândim acum/ a gândit un zeu/ nu există
rai pe unde să-ţi fi uimit tu gândul/ fără ca un zeu
să nu şi-l fi/ mirat pe-al lui chiar înainte de venirea/
ta/ cu doar o fărâmă de uimire înainte/ cu doar o
zvâcnire din unda ta de gând înainte/ de a veni tu/
cu gondola borţoasă de viscerele gîndului tău/ de
derbedeu…” (pe unde fiecare dintre noi).
Dorinţa de spectacol baroc, de gestual
neconvenţional şi preţios, devine mai pronunţată în
Quadratura lunii, volum care descoperă jocul
entropic şi ficţiunea sinelui, pus la încercare de
exaltări, uneori grave, alteori frivole, în voia
hazardului. O lectură editorială mai atentă ar fi
eliminat unele pasaje textuale defectuoase,
nefinisate suficient, chiar hilare, sau filozofări
puerile, de felul: „există un timp/ al aerisitului/
începând de la maţe/ spre creieri (??)/ există o clipă
a deschisului” (chiar aşa?); „ard lumânări/ cu
privirea/ bezmetică/ defrişând stări/ de gândire/
ermetică” (!?); „dacă vrei să mă pipăi/ cu/ întradevăr (!)/ trebuie să îmi smulgi/ din piele/
pipăitul/ şi să ţi-l pui/ pipăitului tău (?!)/ pipăit/ ca
frate de cruce...// dacă vrei să/ mă exişti/ cu/ din
inimă (?)/ trebuie să îmi smulgi/ din suflet
existenţa/ şi să ţi-o pui/ sufletului tău (sic!)/ soră de
cruce/ din inimă...”; „fundătură spre visul promis/
dinspre cadavrul cu sine/ şi sinea/ de tinele/ însuşi
(sic!)/ ucis/ fundătură spre moarte”; „uniformitatea
stândului (?)/ acum şi aici/ este întru totul/ egală/
cu uniformitatea mişcării/ sferei (?)/ nu-i pasă/ ea
colapsează (!!)/ din ceea ce este/ direct/ în ceea ce
există/ nici vieţii nu-i pasă/ viaţa nu cade/ e centru/
fulcrum/ eternului contra/ eternului pentru/
păstrează balansul (sic!)...”; „numai dragul şi
dorul/ prin inima mea/ frige/ şi doare” (acordul?);
„coarne de foc/ desface mândru/ soarele/ cum
doar/ cu mândrie/ dar nu sferic cerbii” (?).
Limbajul nervos, cu asprimi ironice, vrea să
surprindă, să provoace, alunecând inevitabil spre
dicteul teribilist: „tâlhar trece viaţa/ prin bocet/
sânge/ furt/ chiar moartea/ privind-o/ uimită/ se
închină/ sângerând linear.../ te-aş rupe/ prin mine/
întreg/ sau în hălci (!?)/ atârnându-te/ înspre
netimp (?)/ trei cârlige/ tu viaţă şi hoit/ de dat la
mestecat/ printre fălci/ centrului meu industrial de/
cărnos/ un detroit/ înălţat/ sufleteşte vorbind...”;
sau: „cerule/ crâşmă eternă (!)/ cu hogeac şi cu
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lanternă/ cu hogeac/ şi cu hamac/ veşniciilor/ pe
plac/ cerule/ saltea prin vis/ ce-am uitat/ tu mi-ai
promis/ ce nu am/ mă tot tânjesc/ şi ce am/
buzunăresc...”; sau: „încolţesc păsări în cer/ prind
rădăcini/ ard bezne/ cenuşa o suflă timpul/ lumini/
pânze/ gândul ridică/ ţesute/ cuvânt/ cu pământ/
ploaia se umflă de plâns/ cu pământ/ gâlgâie/ viaţa/
de fapta acestor destine/ plătiţi asasini/ coroană
inversă/ moartea/ ţeasta o suge/ cu vlaga/ uscaţilor
spini...”. Aflăm aici un fel de reverie lucidă a
instabilităţii, care se aventurează riscant, fără
centură de siguranţă, în hăuri conceptuale sau spre
tărâmuri puţin productive în energii sensibile. Îi
plac lui Şerban Chelariu spaţiile aride, plate, unde
are prilej să reconsidere enigme sau să probeze
lejeritatea lexicală, fără să intre în biografisme sau
confesiuni existenţiale. Plăcerea de a controla
delirul fantezist închide auctorial această formă de
lirism anafectiv, zâmbitor, discret în notaţie,
filozofând pe teme nepretenţioase: „uitat de sine-n
însuşi/ uitat chiar şi de lume/ devine poeziei/ un
astru gravitând/ privind-o cu tăcere/ cântând-o în
postume/ poeme scrise-n moarte/ cu moartea cea
eternă (!)/ etern acum fleurtând/ aşa ni se explică/
această siderală/ de seamă melodie/ prin spaţii
orbitând/ poeme scrise-n moarte/ poeţii/ cu risipă/
poeme lumii scrise/ în cor tăcuţi declamă/ ţesând
spaţii cu unde...” (risipei se dedă).
„pictat pe-o turlă/ stă privind cum omu-şi
urlă/ mândru/ întrebările”
Volumele de rezistenţă ale acestui autor, Praf
peste pulberea inimii, Noduri şi cârlige şi
Gălbenuşul Soare, merg până în pragul
suprarealismului, fără să-l treacă; au ca noutate
unda încifrată şi pe alocuri şaradistă, venită
dinspre Ion Barbu şi poezia ermetică. Era
inevitabilă o asemenea orientare spre semnificări
dificile, cu pasaje obscure şi misterioase, care pun
spiritul la încercare. Se confirmă gratuitatea
scriiturii lui Şerban Chelariu, care înscenează
virtuoz limbajul, balans între cosmos şi atelier,
între privirea spre cer şi ocheada în imediat. Devin
frecvente asemenea exerciţii inovative de ocultare
a sensului, suscitând cunoaşterea vizionară, avidă
să descopere spaţii neumblate, neatinse: „se
coboară dulce vrajă/ pumn strângând/ egeea/ astru/
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peste sferica ei/ coajă/ veşnicie/ în dezastru/ iazuri
stinse/ oglinzi oarbe/ îl presimt trecând/prin vid/
calmă/ ea privind/ îl soarbe/ din ochi/ cel uscat/
fetid/ ar dori să îl oprească/ doruri mute/
intrinsece/ raţiune bărbătească/ cu feminitatea/
rece/ el privind-o/ o suspină/ umflând coastele
lichide/ ea stă mută/ androgină/ cu hoituri
pulverizate/ craterele-i sunt/ gravide” (se coboară
dulce vrajă). Sau iată un pastel în aceeaşi notă
criptizată a beţiei textuale: „clipocind/ tresare
iazul/ împroşcând/ cu diamante/ unde/ cercuri
ambulante/ simetrii/ schimbând macazul/ sar spre
noapte/ broaşte ude/ turta lunii-n val/ rupând-o/ o
ţes nuferi/ ascunzând-o/ printre ierburi verzi/
zălude/ vântul blând/ şopteşte-n iarbă/ se duc
melcii/ la plimbare/ paşi/ se-aud/ dar pe cărare/
doar de beznă dai/ cea oarbă.../ ies din nou/ la
vânătoare/ o mulţime de fiinţe/ răsar mituri/ din
seminţe/ luna paşte/ bunul soare/ noaptea este/
profesorul/ celor ce doresc/ să-nveţe.../ murmură/
un fel de rune/ timpu-nfăşurând/ cu spaţiu/ hrănind
luna/ c-un nesaţiu/ care tăcând/ multe spune/
stelele tresar/ surprinse/ din clipirea lor/ eternă...”
(clipocind tresare iazul).
Place acest textualism calofil şi artizanal, o
alchimie de conotaţii absconse, punând în acţiune
un veritabil banchet verbal, condus cu vervă şi
isteţime asociativă: „penumbre/ cu destin dual/
dedus/ pătrund prin noapte/ supte/ prin osmoză/ de
o înserare plină de/ tuberculoză/ sânge scuipând/
acest neputincios/ apus/ este un vaer/ calm/ izbit
feeric/ de ceruri/ sfere de cristal/ prin diamante/
negre.../ câţiva luceferi/ prin altfel de lumini/
mustind a/ întuneric/ întregul vis/ cu vise/ senfioară.../ ideea pură/ în mirabilă fiinţă/ din unda
veşniciei/ dansând/ în ecuaţii...” (penumbre)
Poetul n-ar fi altceva decât un năzdrăvan
aventurier, colindând spaţii cuantice sau siderale,
un univers pe cale de eroziune şi destrămare, spre
care migrează obstinat şi unde lucesc palid
umbrele fiinţelor trecătoare de pe pământ: „a venit
iar/ poetul/ acel nebun/ bastard/ în mintea căruia/
gânduri/ nu sori/ pe ceruri/ ard.../ privind/ cum
suflete/ speriate/ de sufletu-i/ se-aprind/ iluminate/
proaspăt/ de un izvor/ tăcut/ stropind
fosforescente/ lumini/ din început/ ne-ntinde
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mâna/ calm/ într-un prelung îndemn/ să-i facem cu
privirea/ sau sufletul doar/ semn/ că am băgat în
seamă/ luciri/ ce-am străbătut/ că nu este/
prezentul/ pietrificat trecut...” (a venit iar poetul).
Sunt poeme spinoase, dense, de fior dramatic,
trasând pânze lungi de geometrii contemplative sau
elaborări în idiograme ondulate şi călătorii stranii.
Poezia se populează cu tot felul de năluciri
cogitative, în tuşe expresioniste, menite să mire sau
să contrarieze. Se întrevede o revoltă difuză, o
zbârleală care vine de undeva, din negurile
trecutului: „ce plasă de păienjeni/ ciudată/
cuvintele.../ doar noduri şi cârlige/ iluzionist
decent/ urlând tăceri/ săltate-n catalige/ dă formei
înţelesul ei/ latent/ cuprins în/ roua coaptă/
metaforei...”; „se umflă/ trupul/ şi pute/ a bezne/
împroşcând/ sub perimetrul pielii întinse/ gaze
stelare.../ cu gânduri perfecte/ gândind un eter
nevăzut/ cu o consistenţă/ şi o duhoare/ de seu/ se
descompune/ nemurirea/ împuţindu-ne.../ şi stăm/
la coadă/ de generaţii întregi/ ca să cerşim/ un
codru de gând/ din pâinea/ lui Dumnezeu...”;
„atârnă printre falduri transparente de metal/ prin
circuvoluţiuni surpate sferic în/ aval/ de clipa-n
care tot/ speram/ ca să venim şi noi/ nu numai/ tu
mereu ne mai fiind/ să vii/ şi scurg continuu/ curg
un murmur vag de descusut/ din marginea cu tiv/
ţinutului/ neîncă aşternut/ peste prezenţa marilor
uimiri”; „gălbenuşul m-aude/ şi îmi strecoară prin
corpul vitros/ o ocheadă de stea/ prin corpul cărnos/
bolta chiliei din trup/ încă vuind/ dangătul
embrionar/ cu bolţile eterului încă vuind/ dangătul
primordial/ şi plutesc printre membrane cu bolţi/
rezemate pe candela cerului/ înălţată pe umerii altor
lumini...”. În aburoasa cascadă reflexivă întâlnim
oaza unui sonet, vădind hatârul migalei formale:
„parcă a nins o coajă de lună fin pisată/ peste aceste
sfere cu trupuri transparente/ pompând destine
cărnii arând adânci amprente/spre drumuri de
poveste cu vraja estompată// ne-am troienit în
spuma umflatelor palavre/ sărbătorind pieirea
uimită a clipitei/ căzând cu viaţă pradă nu vieţii ci
ispitei/ ştiind eternitatea se-nalţă pe cadavre// şi-am
devenit chiar lună şi cratere uscate/ stând nemişcaţi
sub faldul boţit al tinereţii/ lingând fără de ştire
cum umbre lungi pereţii// acelor mari castele cu
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lumi întortocheate/ în care bucuria sfârşeşte
cerşetoare/ dar stăm deşi ţărână cu visele-n
picioare” (parcă a nins).
„sau visul/ dacă în suflet/ îţi arde/ văpaie/
până la/ între a norilor/ tâmple/ cu poftă de
viaţă/ sălbatic”
Pasajele meditative se aştern pe seama unui
univers năvalnic şi hibrid, pre- sau post-vital.
Poemele lui Şerban Chelariu rezonează într-un
prezent mitic, prezentul revelaţiilor, şi ele închipuie
chiar o „bibliotecă” a clipelor trecute, care se
încorporează undeva, în meleagul galactic, laolaltă
cu biblioteca sufletelor, şi ea prezentă în infinitul
sideral: „prezentul/ stoarce trecerea din mii/
ciorchini de stele/ prin veacuri decantând-o/
clipelor/ tărie/ nevrednic încă hoinăresc/ maidanul
zilelor/ predestinat/ chiar peste drum de poarta ta/
întredeschisă/ veşniciei/ tărâmuri vechi/ tărâmuri
noi renasc...”; „biblioteca prezentului/ este sferică/
eternă/ imensă/ ea are toate cărţile/ sferice/ fiecare
carte descrie/ o singură clipă/ sferică/ din univers.../
clipa e cartea/ cartea e clipa/ unul şi-acelaşi sferic
lingou/ vremelniciei/ ne încă dat la topit/ ea descrie
o secvenţă/ instantanee/ din masivitatea prezentului/
in piatră/ veşnic cioplit/ rămâne o carte de nerăsfoit/
dacă vrei să citeşti cartea/ să-i răsfoieşti clipa/ care
numai trăită/ învie/ ia-o din raft/ precum ai lua un
inger de poleială/ dintr-o cutie...”. Nostalgiile
senectuţii calmează tumultul verbos: „şi nu se mai
aude nici un vuiet/ totul nu este decât murmur/ în
care pot clar acum distinge melodia/ miracolului
pierdut al vieţii/ melodia cântată de fiecare lucru
pierdut/ de fiecare gest privire nume sărbătoare sau
dată de naştere/ nebăgată în seamă de mine// vino/
îmi spun/ vino să îţi aşterni/ rouă/ pulberea
sufletului/ peste roua pulberii sufletului nostru/ în
oceanul fără de margini/ al eternităţii din lumea de
dincolo/ lumea de dincolo/ din camera de apoi/ a
amintirilor” (mă reîncarnez).
Ce să zicem? Aleagă fiecare ce-o vrea din
noianul de agonisiri asociative, din această
eterogenă frenezie post-modernă, care îşi întreţine
aprinsă ficţiunea, colindând neobosit realul-ireal...
Natură romantică, evocând nu o dată „muzica
sferelor” şi citate din William Blake, Şerban
Chelariu crede că poezia îşi are obârşia eruptivă în
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străfunduri de fiinţă, comunicând misterios cu
astralul, cu selenarul, cu nemărginirea... din fibra
„de zeu hoinar/ şi derbedeu/ împărăţiilor agreste”...
din „adâncimi cu limpezimi de cer/ scăldat în
lacuri”, alcătuind „tibetul/ celui ce-mi sunt”... „din
cătunul ascuns/ în ţinutul celui ce-mi/ mie-n
însumi/ sunt”, „chiar din sinea cu noaptea/ de soare
lătrată”, în căutare de taine – „oh tu orbire/ de
privire pătată/ oh tu/ trecut/ brocat îmbeznit” (!!)
Poezie în toată regula! Resursele ei provin din
contactele esenţiale cu idealitatea, dar şi din viaţa
romanţată a memoriei: „o mare este/ galaxie/ o
oală de eternităţi/ nemestecat fierbând/ cu carne în
osânză”, „din mahalaua noastră cu-amintiri/ şi
păsări cu ochi de rubine în clonţ”, „al nopţii/ ţesut
în luminoase noduri/ rotite ii/ copleşitoare-n
transparenţe/
magnifice-n
mumificatele-i/
proporţii”, „licenţe grele de-univers/ eliberînd
poetice clivaje/ zidite temple/ straşnic”, adică
„veşnicii/ similare cu viaţa”. Avem şi o imagine în
drog expresionist a mecanismului imaginar, aşa
cum apare el văzut în noul mileniu: „înscăunat
postmodern/ glorios android/ rece/ metalic/
nepăsător/ minuscul colos/ maşină eficientă/ de
tocat prin carne/ gândurile vii/ stoarse/ să le arunci/
în bidoane soioase/ printre tendoane pline de
sânge/ şi zgârciuri de gânduri.../ stelele cereştilor
sfere/ solzi sublunari devenind/ rotind galaxii/ prin
eterul lichid...” (de sute de ani). Undeva expune o
concepţie proprie asupra evoluţiei sufletului după
moarte şi o face în aceeaşi tonalitate sprintenă:
„sufletul nu îşi ia zborul/ când viaţa/ cu moartea/
nu se mai împacă/ rămâne cu/ fratele geamăn/ până
în groapă/ trupul/ acolo-i devine/ răcoroasă chilie/
în pace aşteaptă/ aripi să-i crească/ zbârcite-s/ şi
leoarcă de rouă/ chilia se crapă/ nesigur/ păşeşte-n
afară.../ chilia/ se înalţă spre ceruri/ sfere rotinduse.../ iar el/ privind prin eter/ cum dispare/ chemat
de lumină/ orbeşte se-aruncă/ spre soarele soare/
lumină-n a lui lumină/ luminilor chiar/ orbitoare...”
(sufletul nu îşi ia zborul).
Reflexiv, cu pasiune pentru fizică şi metafizică,
Şerban Chelariu vrea să afle prin poezie noi
tărâmuri imaginare, fie şi pe coarda gândirii pure,
cu convingerea că substanţa nobilă astfel surprinsă
e un produs merituos al artei.
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CAUŢIONĂRI ŞI DETERMINĂRI
ALE UNOR DESTINATARI
VIRTUALI

Constantin DRAM

CRITICA PROZEI

Cartea lui Dan-Gabriel Arvătescu
(Confesiunile unui scaun, Editura Limes, 2020)
face parte dintre acele apariții care pot fi
edificatoare în ceea ce privește situarea corectă
a autorului. Textul în sine, bine instrumentat,
dincolo de „independența” sa efemeră, e un bun
prilej pentru trimiteri directe sau încorporate
subtil către tot ceea ce presupune o cultură bine
stratificată, neînțeleasă ca nevoie de forme
incomplete de erudiție ci, dimpotrivă, probând,
a cîta oare în istorie, un necesar recurs la
informație diversificată și asimilată creator. Din
aceste motiv, ca și din altele pe care voi avea
ocazia să le dezvolt pe parcurs, acest volum de
povestiri poate fi înțeles și ca o provocare
complexă, adresată unor cititori pe care o relație
narator-receptor îi plasează pe paliere apropiate
de înțelegere. Desigur, ca și în cazul oricărui
scriitor din zilele noastre, putem vorbi de un
cititor redutabil care, în ipostaza de autor, caută
cu competență specifică, cauționări și determinări ale
destinatarilor virtuali. Acest fapt nu îl oprește însă pe
Dan-Gabriel Arvătescu, cel care probează, pe tot
parcursul cărții de față o solidă inteligență narativă să
scrie cu o frenezie care l-ar putea plasa într-o altă
epocă, în care existau (alte) constrîngeri narative, în
condițiile în care existau.
O primă provocare textuală vine chiar de titlul
volumului, preluat de la una dintre povestirile din
interior. Conotațiile obiectului invocat de titlu
(„scaun”) sunt multiple și deschid paliere de discuție
de interes, de la „scaunele” administrative și de
judecată de pe vremuri, pînă la ce vedem în
imaginarul beletristic din secolul XX, dacă ar fi ne
referim doar la Ilf și Petrov, respectiv Eugen Ionescu,
în acest sens. Dar ideea de Confesiune...vine de
departe, fără îndoiala, chiar și mai înainte de Sfântul
Augustin și inclusiv după Rousseau, încoace. În
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temeiul justificat al acelui imaginar literar mereu
prelungit (profitabil, de la scriere la scriere), de aici,
conotațiile suplimentare adăugate de proza titulară
din volumul de față, supra-încărcate cu ironie,
decantare morală, arbitraj postmodern de bună
calitate conduc spre un volum de cert interes literar.
Într-o serie a provocărilor textuale se înscriu, fără
îndoială, și titlurile alocate fiecărei proze, asociate,
într-un cîmp paratextual lărgit cu motto-urile, cu
dedicațiile sau cu alte elemente ce țin de sfera
paratextului. Aceste provocări sunt susținute de un
flux discursiv de calitate, aplicat pe un imaginar
original, cu o scriitură de profesionist care a știut să
echilibreze ingenios elemente ce țin de fantezia
creatoare cu acele note ce vin din cîmpul observației
imediate, peste care se adaugă distilări culturale; în
plus, tot în linia experimentului pe care autorul îl
cultivă cu acribie pentru fiecare text în parte,
povestirile reprezintă mereu o nouă situare, din
perspectivă imagistică, narativă, o (altă) posibilitate
de încadrare culturală. Cu precizarea, devenită loc
comun, că exercițiul prozei scurte e, de multe ori, mai
dificil, datorită restricționărilor cunoscute, decît alte
texte epice, vom trece în revistă textele ce alcătuiesc
volumul. E ceea ce vom arăta în cele ce urmează.
Cu un titlu bine argumentat de conținut (Aragaz
cu patru ochiuri sau Povestea unei narfe) prima povestire începe prin descrierea unui cadru ad-hoc, mai
precis un interior de cîrciumă, cu foarte bune accente
de punctare a elementelor esențiale, cu crochiuri
portretistice ce se fixează rapid, cu pregătirea și motivarea derulării întîmplării în sine povestită de protagonist. O notă aparte îi revine personajului cu rol de
declanșator, cel care îi oferă protagonistului și o
cugetare ad-hoc: „Viața nu este o fabrică de reparat
vise. Trebuie să te vindeci singur. Vindecarea e în tine.
Trebuie să găsești doar întrebarea potrivită.” Cît
privește narațiunea în sine, compozită, ne poartă pe
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două registe diferite, cel erotic, respective cel fantastic, intersectate din perspectiva întîmplării în sine, altfel greu credibile, după cum sugerează mereu un
povestitor-personaj atent. Sunt și multe note ce țin de
vizualizarea atentă a vieții (cea de student și nu
numai) și de felul în care ea permite emiterea unor
tribulații, comentarii, conexiuni foarte interesante, de
altfel. Cît despre „narfă”, personajul feminin insolit,
aceasta este o ființă fantastică, din neamul sirenelor,
de unde și toată odiseea în care se transformă o posibil obișnuită poveste studențească de dragoste.
Pornind de la personajul non-charismatic, mai
degrabă de ne-iubit, nu întîmplător poreclit ironic
Preppy, ca în povestea arhi-cunoscută acum câteva
decenii (de unde și posibilitatea unui cititor de a putea
vedea aici și o replica sui-generis la Love story…),
textul evoluează cu volute neașteptate și cu această
permanentă dorință a textului de a nu deveni tern; de
aici curgerea năvalnică a narațiunii, dincolo de
reperele ce țin de modernitea obligatorie. Preambulul
povestirii putea conduce către o schemă camilpetresciană: însă un narator care e foarte atent conduce textul către acea incidență (minimală) de natură fantastică și de aici totul se îndreaptă spre o altă direcție,
mult mai nimerită, justificînd motto-ul din Horațiu:
„Et si mala nunc, non olim sic erit”.
Consecvent cu rețeta experimentului discursivimagistic, un alt text, Urîțenia, este o parodie la
parodie (dacă o vedem și ca replică la un cunoscut
text sorescian inspirat dintr-o realitate rurală
interbelică). De această dată, remarcăm suculența
limbajului, plăcerea inserării unor replicilor în care
originalitatea și rostirea frustă devin mărci de primă
mînă în text. Desigur, trimiterea spre redarea
soresciană a cunoscutei întîmplări de la Maglavit nu e
întîmplătoare, dar parodia lui Dan-Gabriel Arvătescu
e în spiritul unui sistem ce alcătuiește volumul de
proză scurtă, trecîndu-și cititorii de la un registru la
altul, prilej de demonstrat resorturi subtile ale
narațiunii și o inteligență discursivă plină de vervă.
Viața unei comunități este dată peste cap, începând cu
localnicul Gheorghe, în curtea căruia a căzut, din
senin, „Urâțenia”. De aici încolo, post Caragiale,
naratorul are o știință aparte de a vedea, a auzi, a
reda; de unde și portretistica rapidă și eficientă,
comentariile diversificate, ironia împletită cu
sarcasmul, deducerea unui grăunte de absurd
existențial: „ Tot așa cum începuse, sfârșitul veni întro dimineață când se auzi un huruit imens și curtea se
zgudui ca la cutremur. Ieșiră toți afară din casă și
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văzură la poartă o macara imensă și un camion cât
casa de mare. Doi indivizi cu ochelari fumurii pe nas,
îmbrăcați militar și însoțiți de Bigilică și șeful de post
intrară în curte și-i arătară lui Gheorghe actele care
confirmau că Urâțenia era un obiect secret și
neidentificat și că Armata are ordin să-l
rechiziționeze”. Cât despre sugestiile dezvoltate de
întâmplarea, rezumarea finală făcută de personajul
femininin este întru totul convingătoare, cu un plus de
plasticitate ad-hoc: „[...] Da era urâțenia
noastrăăăăăăăăăăăăăăă!”
O replică ad-hoc la faimosul dialog ionescian din
Cîntăreața cheală descoperim în povestirea intitulată
Prostata lui Nae, pornind chiar de la un motto
sugestiv, „Tavanul e sus, podeaua e jos”; cu același
simț al limbajului adecvat, cu știința de a evidenția
într-o logică a firescului acceptat elemente ale
absurdului ce duce spre un comic aparte, în care poți
intui și asimilarea creativă a marelui filon lasat
moștenire de Caragiale, deși narațiunea, plină de
vervă, e plasată într-un... Dorohoi aplicat („Domnul și
doamna Smith locuiau, după cum bine se știe, la
periferia Londrei iar domnul și doamna Smitovici
locuiau în Dorohoi. Acesta-i un fapt sigur.”). E
concluzia oferită de același narator care urmărește
pînă la amănuntat trezirea bruscă la viață a unui oraș
adormit în noaptea provincială, eveniment major,
rezultat după o formidabilă discuție între cele două
personaje postionesciene: „ (...) acesta aruncă
chiștocul cu o mișcare scurtă, dar elegantă, și intră
înapoi în apartamentul conjugal. Însă cum toate
acțiunile domnului Smitovici au o hermeneutică
ascunsă și indescifrabilă, chiștocul ateriză asemeni
unui meteorit, arzând în blana unui maidanez care se
culcase și el (evident) în fața blocului. Cu această
ocazie, pașnicul patruped se însufleți brusc și porni la
vale pe boulevard, scoțând niște urlete de care ar fi
fost mândri și anticii locuitori ai Ierihonului. Urmarea
fu că o bună parte a orașului se trezi, locuitorii ieșiră
la porți în cămeșoaie lungi și scufii și începură să-și
dea fiecare cu presupusul. Cele mai multe doamne
avură părerea sinceră că venise (cum le avertizase,
bine informat, preotul la slujbă) sfârșitul lumii.
Bărbații însă, mai cunoscători, avură cvasiunanima
părere că îi atacau rușii (e drept, mai
conservatori,susțineau că sunt turcii). Ba chiar și vreo
două mașini de pompieri porniră sirenele, alergând să
stingă ipotetice incendii semnalate de vigilenții
dorohoieni”.
Un alt registru stilistic este aplicat în povestirea
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Varză, text dedicat memoriei lui Raymond Carver.
Doar numele e selectat din zona semantică a derizoriului; altminteri, povestirea e de nuanță psihologică
evidentă, cu foarte bune observații și notații, cu o surprindere în cod realist a lumii insensibile, în care personajul cu nume predestinat își descoperă, amănunt
cu amănunt, înstrăinarea și inutilitatea. De remarcat
tușele prin care sunt marcate sentimentele de tristețe
și de cădere în gol a unui personaj foarte bine urmărit
pe parcursul întregii povestiri, devoalînd o altă fațetă
a relației personal-impersonal.
Cu un titlu pe măsură (Poveste nepieptănată) și cu
un motto din aceeași familie a elementelor
paratextuale ce se întâlnesc în configurarea unei
macro-semnificației textuale (Povestea aceasta i-am
spus-o lui Tudor într-o seară/ când șoarecii dormeau
și greierii cântau la chitară), acest text face parte din
categoria demitizărilor cu valoare parabolică, axânduse ca procedeu pe o formă specific de parodie.
Începutul este elocvent în ceea ce îl privește pe
personajul urmărit: „Nu! Sigur nu! Categoric nu! Pur
și simplu. Nu! Lui nu-i plăcuse niciodată să fie
prinț!”. Desigur, literatura cunoaște multe asemenea
re-scrieri de povești/ povestiri, cu intenții diverse.
Ceea ce face, atunci când face, diferența, este plusul
valoric și elementul de originalitate semnificantă. Or
autorului acestei cărți nu se mulțumește doar să
intersecteze, să amestece, după cum spune naratorul)
povești, ci se lasă sedus de crearea unui nou tipar, în
care prințul este rebel, maștera are șansa de a nu fi atât
de crudă, Albă ca Zăpada e coruptă, după canoanele
lumii reale, piticii abandonează cunoscutul habitat,
totul e demitizat și reordonat, într-o nouă Poveste, din
care se poate deduce, de fapt, că aici e temeiul
existenței, mereu în schimbare/ adaptare/ prefacere:
„Toate basmele lumii se împletesc într-o singură
poveste și sunt chiar asemănătoare. Credeți de
exemplu că între Albă ca Zăpada și Cenușăreasa e
chiar așa o mare diferență de destin? Sau între
mamele vitrege ale celor două eroine amintite nu sunt
similitudini? Sau între prințul care o trezește pe
Frumoasa din Pădurea Adormită și prințul nostru?”
Analogiile ce trimit spre comportamentul oamenilor
reali, arta dialogului, darul de a configura tipuri de
profil de personaje completează seria de atribute ale
originalei „povești”.
Cît privește proza care dă și titlul volumului,
aceasta e o povestire în care insolitul, critica socială
subțire, o delicată istorie de dragoste, analiza
psihologică, studiul de mentalități, comentariile acide
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și descoperirea noutăților diverse se întâlnesc, oferind
o altă dimensiune a scriiturii lui Dan-Gabriel
Arvătescu, cu alte mostre de intertextualitate ce
funcționează ca atare și cu aceeași tentă validată în
toate prozele de a oferi replici culturale. De această
dată, un insolit transfer antropomorfic către un
„scaun” îi conferă acestuia rolul de narator, ca
posesor al unor istorii întinse pe parcursul unui veac.
Viața mai lungă decît a omului obișnuit (eventual
întreruptă doar de accidente specifice) îl face pe
„mărturisitorul” scaun să acumuleze imagini/
informații/ păreri/ atitudini ce țin de schimbări
sociale, de trecerea de la un stăpîn la altul, de la o
regiune la alta, de la un timp la altul. Trecînd peste
posibile influențe datorate clasicizării artificiului
narativ, proza lui Arvătescu dă dovadă de modernitate
a prelucrării observației, pornind de la statutul
neobișnuitului protagonist, care are privilegiul de a
călători prin lume, de la un stăpân la altul, având
astfel noi câmpuri de observație ascuțită.
Cartea Confesiunile unui scaun păstrează acea
plăcerea ceremonioasă a povestirii, adăugând însă
mereu note suplimentare, ce apropie textul, pe
alocuri, de un anume fel de absurd în care perceperea
timpului, traumele vieții, receptarea războiului, tragicomicul existențial, probabil și de sorginte kafkiană
sau harmsiană, mai cu seamă că, uneori, spune
naratorul, viața scaunelor și a oamenilor se apropie,
periculos de mult: „Viața scaunelor, ca și a oamenilor
e plină, de neprevăzut. În plus, nouă nici măcar nu ni
se spune ce ni se întâmplă. Suntem pur și simplu luați
și duși în necunoscut.” Confesiunile unui scaun este o
carte serioasă, un volum prin care descoperim, încă o
dată, complexitatea prozei scurte și continua reașezare a relațiilor dintre autor și posibilii săi cititori,
într-o contextualitate așa cum este aceea dictată de
regulile unei lumi ce se plasează dincolo de
postmodernitate, căutând noi reguli de creare,
promovare și receptare a literaturii.
Cît îl privește pe autorul ei, Dan-Gabriel
Arvătescu, fără îndoială avem de a face cu un scriitor
redutabil, care arată că știe să selecteze și să
improvizeze în egală măsură, cultivând registre
diferite ale discursului literar și vizând, mereu, un
anume tip de cititor, cu care stabilește conexiuni
subtile și sigure, sub forma unor subtile și
impenetrabile cauționări și determinări legitime.
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SAU PLEDOARIE PENTRU REZISTENŢA
PRIN CULTURĂ CA REMEDIU PENTRU
METABOLISMUL LITERAR POSTBELIC
Alexandra OLTEANU
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Volumele consistente de dialoguri între
personalități de marcă ale culturii suscită un
interes ardent printre pasionații de confesiuni,
vânători ai gândului intim, camuflat în
activitatea proteică a autorului și supus
labilității histrionice a interpretărilor. Citim
memorialistică, jurnale și interviuri cu
curiozitatea ațâțată de mulțimea de necunoscute
care se profilează segmentând unitatea a ceea
ce știm, sau a ceea ce credem că știm, lansândune într-un efort entuziast de a pătrunde în forul
lăuntric al celui sau al celei ce se ascunde în
spatele unui portret complicat, viețuind senin
ori melancolic printre potecile întortocheate ale
artei.
Volumul Între umor și înstrăinare (Junimea,
Iași, 2018) are o miză mult mai mare decât
aceasta, el constând într-un dialog spumos între
Carmen Brăgaru, reputat critic și istoric literar,
și Genoveva Logan, prozatoare, eseistă și poetă.
Cartea se articulează și ca o extensie a însemnatului
efort de documentare ce stă la baza proiectului de
cercetare materializat prin Dicționarul General al
Literaturii Române (DGLR), pledând pentru
valorificarea scriitorilor contemporani, unii dintre ei
fiind „puțin cercetați și promovați”, inițiativă ce ar
trebui să se regăsească printre principalele obiective
ale criticului și istoricului literar. Întrucât articolul de
dicționar, deși ascunde o îndelungată activitate de
studiu, este constrâns să adopte o întindere redusă și
un aspect schematic, concentrându-se asupra
esențialului, el justifică necesitatea de a continua
explorarea lumii literare actuale prin dialoguri cu
autorii. Pactizarea dintre documentarist și scriitor
poate căpăta alura de eveniment nu doar cultural, cât
și uman, activând resorturile redimensionării
fizionomiei unei opere literare și redând-o contextului
din care își extrage seva, așa cum se întâmplă și în
cazul de față.
Procesul de redare a itinerariilor unei vieți de
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scriitor se servește de o impresionantă forță
evocatoare cuprinsă în paginile cărții. Firul memoriei
se deapănă cu eleganța eseistică și precizie aforistică,
vocea Genovevei Logan se materializează printr-un
anumit rafinament al simplității, fiind secondată de
precizările și întrebările abile ale interlocutoarei
Carmen Brăgaru. Distilarea literară, de finețe poetică,
a istoriei și a întâmplărilor biografice se consumă în
reflecții lucide, rememorări calde și confesiuni
pasionante ce devoalează subtila structură fractală a
memoriei: „Invitația de a vorbi despre tine ca subiect
într-o întâlnire amiabilă, deși bazată pe cele mai bune
intenții, poate provoca uneori mișcări tectonice
imprevizibile între plăcile de bazalt turnate în mod
voit peste trecut, când ești mai departe de leagăn decât
de mormânt și, pe deasupra, încă mai fumegă în
labirintul memoriei arderile de tot neconsumate,
amânate mereu sub vechiul regim” (p. 6). Istoria
personală se suprapune peste tribulațiile celei
generale, obiective, care confiscase, prin brațul de fier
al totalitarismului, multe dintre episoadele fericite ale
existenței Genovevei Logan, inclusiv o parte din
copilărie, și devine, prin amintire, un intermediar al
străduinței consecvente de clarificare lăuntrică. Cei
dintâi ani de viață petrecuți în satul istoric Scheia din
județul Iași, dispariția pe front a tatălui,
dezrădăcinarea și plecarea la gimnaziu, iar apoi la
liceu pentru continuarea studiilor, germenii scrisului,
figura primului mentor, profesorul Gheorghe A.M.
Ciobanu și imboldul către însolitare se înlănțuie în
episoade ordonate după o logică interioară guvernată
de inconștient, și sunt redate cu simplitate și
naturalețe: „În liceu mi s-a acutizat spiritul critic,
scriam puțin și versurile erau marele meu secret.
Treptat scrisul s-a implicat în modul meu de viață,
devenind un fel de cenzură, diferită de cea a egoului
logic. Era important numai ceea ce putea deveni text.
Totul era trăit în perspectiva unui viitor text, cu riscul
dedublării. În timp și exprimarea în două registre,
versuri sau proză, a început să opereze involuntar” (p.
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25). Remarcabilă este grația cu care cititorul este
plimbat pe coridoarele procesului de formare a
scriitorului, acel making of situat sub tirania
incertitudinilor și a exigențelor, pe fundalul unor
evenimente istorice ce sculptează reliefurile biografice
și contururile viitoarelor scrieri.
Cea mai extinsă secvență a relatărilor surprinde
încercările Genovevei Logan de a găsi și de a menține
un loc în lumea culturală strict controlată de
samavolnicia autorităților comuniste. Parcursul literar
ulterior debutului poetic dintr-o revistă efemeră de
samizdat în unic exemplar, din 1957, realizată cu
complicitatea câtorva personalități ale lumii
universitare ieșene, printre care și Dan Mănucă, este
unul pigmentat de îngrijorări latente și așteptări
încordate. Imanența constrângerilor artistice și
refugiul în cvasi-clandestinitatea pseudonimică
apăreau ca principalele coordonate ale unui destin
literar amenințat, forțat să rămână „un anonim în
cetate”. Legăturile cu scriitorii valoroși ai perioadei,
despre care ni se comunică, grav sau anecdotic, fapte
și indicii prețioase, formează încă un front al
rezistenței antitotalitare prin literatură. Dialogul poetic
înfiripat cu Geo Dumitrescu, unul dintre reperele
inconturnabile ale literaturii postbelice, căruia
Genoveva Logan îi pastișează câteva poeme, face
parte din același cadru subversiv, iar poeziile citate în
volum ne oferă imaginea tinerei scriitoare ce își testa
capacitatea literară, atrăgând atenția autorilor
consacrați. Un poem ca Despre certitudini, de pildă,
amplifică tonusul bătăliei pentru recâștigarea
domeniului estetic, zăbrelit de contextul totalitar:
„Trebuie lăsată să cadă/ exclamația «zero»!/ Trăim
într-un secol pozitivist./ Avem foarte multe certitudini/
pe lângă cuvântul «exist»–/ cu atât mai rău pentru cei/
care cumpără flori de la seră./ Trebuie lăsată să cadă/
exclamația «gata»!/ Totul pare să anunțe/ o mare
victorie/ Avem foarte multe cereri/ de pașaport în
istorie./ Nu-i nimic./ Vezi să-ți fie dreaptă cravata!” (p.
31-32). Adăpostul furnizat de umor, tatonările actului
scriitoricesc, lecturile întinse și variate din literatura
universală care cadențează anii formării literare și
intelectuale a Genovevei Logan, iar întâmplările
pitorești desprinse din cotidian furnizează un bogat
material de viață pentru compozițiile sale epice și
lirice.
Zorii maturității profesionale și literare însemnau,
într-o perioadă de relaxare ideologică, câteva contacte
nefalsificate de imixtiunea politicului și speranța unei
dinamici culturale neîncorsetate de factori opresivi.

Himera libertății nu avea să dureze însă prea mult,
mărturisește scriitoarea, iar după publicarea primului
roman, Idolii peșterii (1969), pecetea vocației literare
ajunsese să contracarată de celelalte cerințe
profesionale: „Prin condiția de drum paralel, pe care în
mod programatic am impus-o preocupărilor mele
literare, se deschidea în fața mea o falie, tot mai
accentuată cu timpul, și dacă tensiunea lăuntrică iscată
din sciziunea continuă între cerințele profesionale și
scris mă impulsiona când mă aflam în fața unei coli
albe, grija zilei de mâine și simțul datoriei mă inhibau”
(p. 81). Compromisul îi apare Genovevei Logan ca
fiind indezirabil scriitorului care nu este dispus să
plătească polițe oficialităților comuniste. Susținerea
doctoratului și aventura publicării celui de-al doilea
roman, Alergie (1973), presărată cu răbufniri ale
cenzurii și audiențe la editură, ipostaziază „bătăliile
care trebuiau duse pentru fiecare pagină tipărită”.
Dacă romanul a ieșit victorios din această confruntare,
succesul fiindu-i încununat de cronici favorabile, teza
de doctorat a rămas nepublicată, o consecință a
inocenței autoarei, care nu putea înțelege de ce era
nevoie ca, „măcar într-o notă, ori cel mai bine în
prefață, să fie inclus și un citat din tov. Nicolae
Ceaușescu”. Viața de familie, descrisă în culori
discrete, suferă și ea amestecul opresiunii, dosarele
fabricate de Securitate îndemnând-o pe scriitoare să le
impună copiilor săi un parcurs educațional strict, în
singurul domeniu eliberat de încărcătura ideologică,
cel muzical. Intervențiile și completările aduse de
Carmen Brăgaru întregesc tabloul evocărilor și,
intuind curiozitățile cititorilor, solicită detalii,
reiterează contexte cu rigoarea documentară și
direcționează dialogul către nuanțarea ineditelor
episoade biografice.
Volumul Între umor și înstrăinare reprezintă o
incursiune pasionantă în reliefurile biografice ale unei
scriitoare afirmate în una dintre cele mai agitate și
hazardate perioade ale istoriei recente. Virtuțile
diaristice se îmbină armonios cu eficacitatea
dialogului, iar firul dens al evocării itinerariului
scriitoricesc al Genovevei Logan demonstrează că
înlănțuirea de evenimente istorice compune, dacă nu
cea mai reușită, măcar cea mai antrenantă scenografie.
Ni se oferă o deslușire a manierei în care rezistența
prin cultură se conjugă cu subversivitatea literaturii ce
respingea sau parodia directivele stabilite prin decrete
politice, întreținînd viu entuziasmul tinerilor scriitori.

C R O N I C A
60

L I T E R A R Ã

CONVORBIRI LITERARE

C O M E N T A R I I

C R I T I C E

MIRON RADU PARASCHIVESCU,
UN „COBAI” ERETIC
Adrian Dinu RACHIERU

CONVORBIRI LITERARE

endemică”. De la Răsărit bate un vânt al
„cretinismului opresiv”, încurajând pogoane
de reportagii triumfaliste, „fără preocuparea
artei, ci a tendinţei”, degradând simţul critic.
În acel climat, în locul personalităţilor, cresc
„ciuperci în serie” (Paraschivescu 1994:
354).
Anii imediat postbelici au provocat
„schimbări năucitoare” (Sasu 2016: 14),
intrând în „epoca lozincilor”, cum prevestea
Mircea Al. Petrescu şi trezind, pe fundalul
confuziei,
instincte
punitive.
Prelungind
„reminiscenţa de libertate”, în acea atmosferă
sufocantă, impunând creaţia „la ordin”, au izbucnit
polemici de ecou. Dacă V. Ierunca anunţa o criză a
culturii româneşti (în România liberă, nr. 658/30
septembrie
1946)
cerând
„deparazitarea
conştiinţelor”, articolul-replică, semnat de Miron
Radu Paraschivescu (v. Scânteia, nr. 642/4
octombrie 1946), vorbea despre „o criză de
creştere”, ieşind dintr-o lume în ruine. Era nevoie
de a păşi pe „calea anevoioasă a acţiunii”,
comunismul „fertilizând omul în acelaşi fel ca şi
iubirea”, cerând tovărăşia unei „colectivităţi
eroice”. Dar jurnalismul său agresiv se îndreaptă şi
împotriva scriitorilor. Rebreanu a fost un „agent
hitlerist”, care „a plecat la timp, în tăcere, anonim
aproape”, scria în Ecoul (6 septembrie 1944).
Sadoveanu scrie plat, „fără nebunie”, P. Dumitriu e
un „limbric netalentat” iar Tudor Arghezi, pentru
care nutrea o aversiune viscerală, e un impostor,
sărac în duh, doar „un zeu de orătănii”, cerându-i
„să tacă”. Această adversitate anticipează,
observăm, campania oficială, MRP deplângând
tribulaţiile unui liric naţional, cerându-i „o
revoluţie lăuntrică” (v. Drumurile unui poet: T.
Arghezi, în Scânteia, 3 martie 1947);
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În 1971, când se stingea Miron Radu
Paraschivescu, într-un articol-necrolog din revista
Argeş, Adrian Păunescu deplângea plecarea unui
„învăţător de libertate şi de artă literară”. Personaj
controversat, contradictoriu, dezaxat şi dedublat,
poet, diarist, mentor (căutat şi adorat), el îşi
îngăduise, graţie unor vechi servicii partinice, o
„evadare din context” (Cubleşan 2019: 31), fiind
chiar „un soi de disident” (Grigurcu 1999: 74).
Glorificat, căzut apoi în uitare, pictor fără succes şi
scriitor din întâmplare, ciclotimic, cu răbufniri
paranoice, cu o viaţă tumultuoasă, un protector
generos adunând în preajmă-i tineri inconformişti,
necunoscuţi, marginalizaţi, ereticul Miron Radu
Paraschivescu trebuie citit, într-adevăr, în două
dimensiuni (poetic şi politic), recomanda Emil
Nicolae. Aderent şi apoi dezamăgit, exultant al
ideologiei comuniste şi, totuşi, supravegheat,
denunţând „o revoluţie avortată”, cum nota în
Jurnalul său, în octombrie 1954, după ce, în
Scânteia (nr. 642/4 octombrie 1946), pleda înfocat
pentru o Românie „preschimbată din rădăcină”,
autorul Cânticelor ţigăneşti, „sătul de tovărăşie”
(cf. Eugen Negrici), se va retrage la Vălenii de
Munte, gustând „tihna mic-burgheză”. Refugiat în
Jurnal (v. Jurnalul unui cobai), convins că acele
însemnări „aparţin viitorului”, incomodul MRP, cu
ştiutele-i intermitenţe şi incoerenţe, slalomând
printre iluzii şi erori, sesizează prăpastia dintre
principiile comunismului idealizat şi aplicarea lor,
simţindu-se „un cal în zăbală”, doritor să aibă
„liber la scris”. Visatul socialism e trădat, se anunţă
un „ev de întuneric”. Iar „exerciţiul scrisului liber”,
practicat subteran, îi permite – în 1952, de pildă –
să aştearnă rânduri aspre, condamnând „anii sterpi”
şi literatura „grosolană”, fadă, icnită, de „verbalism
roz”, dar şi „balivernele oficiale” ori „slugărnicia
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recunoscându-i măiestria meşteşugărească şi
blamând renunţarea „la luptă” în „porcăria vieţii”.
Dacă politica dă artei „un sex” (nota în Jurnal) şi
activitatea gazetărească e necesară, treptat se vor
impune clarificări. Arta „nu e, în niciun fel, o
afacere politică, ci una personală” (Paraschivescu
1994: 389), încât, ros de îndoială, vrea să schimbe
meseria, preocupat de viitorul său literar. E dator
să-şi plivească scrisul, să ajungă „mare”,
abandonând scrisul cotidian ca joc; să se desfăşoare
în adâncime, luminând, prin „lucrul de termită”, o
operă doar întrezărită, „abia gândită”. Deşi prin
Cântice ţigăneşti (1941), volum ignorat de
Călinescu, îşi câştigase notorietatea, redescoperind,
pe o formula antonpannescă, lumea gitană, cu
pasionalitatea şi vitalitatea ei primară. Suspectat că
ar fi emulul lui Lorca (o descoperire târzie, din care
a tradus patru balade), el insistă pe folclorul
mahalalei, cultivând irmosul (cântecul de lume) pe
un ton argotic şi inevitabil clocot senzual. Cu
„verism de operetă” (Cubleşan 2019: 30),
recreează lumea mahalalei în această gamă
baladescă, o „compunere creolă” (Silvestri 2004:
121), de succes facil, riscând a rămâne în memoria
publicului cu acest titlu doar. Dar Miron Radu
Paraschivescu
face
parte
din
grupul
„adezioniştilor” şi este un poet „pe linie”,
îmbrăţişând iluminismul social şi „cultura în sens
unic”, sintagmă pe care a impus-o. Cântarea
României (1951), în grilă rolleristă, Laude (1953),
Laude şi alte poeme (1959) sau Declaraţia patetică
(1960), compuneri erotice şi partinice, promit chiar
prin titlu. Utecist (din 1933), colaborator la
publicaţiile de stânga, pictor atras de suprarealism
(celebru rămâne tabloul cu două feţe, oferit lui Saşa
Pană), înţelege că poezia de comandă, ca
„grosolănie propagandistică”, „nu va convinge
masele” (Paraschivescu 1994: 379), alungând
emoţia.
Propaganda, prin dirijism păgubos, nu e
psihologică, constată, plănuind, aflăm din Jurnal,
un articol intitulat Întoarcerea la estetică; dar unde
să-l publice? E nemulţumit de „grandilocvenţa
sovietică” şi potopul elogiilor desfrânate, dar, în
Declaraţia patetică, dorindu-se „spionul libertăţii”,
ne anunţa că menirea poetului, ca „agitator şi
duhovnic”, e cea de a înflăcăra masele, mântuindu-
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se prin luptă. Ca epopee lirică, Cântarea României
avea un suflu paşoptist, adus în pragul
patriotismului socialist. Dincolo de zelul
colaboraţionist (pentru a-şi asigura mijloacele de
trai, explică), el vrea să înveţe meseria (ca „raţie
zilnică”), ştiind că arta adevărată şi durabilă se face
„în margine” (Paraschivescu 1994: 365). Practică
protecţionismul literar (la Timpul, Ecoul şi, desigur,
între 1966-1969, la Povestea vorbei, ca supliment
al revistei Ramuri), este susţinătorul oniricilor,
setos de a dărui, cultivând „o pedagogie a egalităţii,
foarte comunistă” (Paraschivescu 2004: 299).
Repezit, prea încrezător în semeni, cu o sinceritate
brutală, va încuraja „talente şi nu artizani”,
încercând să se realizeze şi prin alţii, acei „oameni
care dau o operă” (Paraschivescu 1994: 134),
precum Marin Preda şi Geo Dumitrescu, tineri
famelici care credeau în scrisul lor şi în lumea de
mâine. Animator literar de vocaţie, capricios,
prieten şi mentor (mânios, câteodată, căzând în
pamflet, reproşându-i lui Ilie Constantin, de pildă,
într-o epistolă publică, că s-a înhăitat cu „cel mai
întrebuinţat recenzent” de la Contemporanul; adică
N. Manolescu), Miron Radu Paraschivescu
adăpostea, în făptura-i lirică, „doi poeţi congeneri”,
constata chiar cel descoperit, în 1957, la Poşta
redacţiei din România literară, ascuns sub
pseudonimul Gino (Luigino) Stella / Ilie
Constantin: fie un discurs de uz obştesc, oratoric,
patetic, acumulativ, de cadenţă whitmaniană,
cuvintele „venind singure”, fie expresia lapidară,
topind, prin lecturi şi tălmăciri, varii influenţe
(stihuri exersate şi autori pastişaţi), sub o
autocenzură fluctuantă. „Furăcios”, cum l-a văzut
Marian Popa, el rămâne, în opinia lui Artur
Silvestri, „un eclectic în toate”, cu psihologie de
„hibrid cultural”, opera, însoţind o legendă, fiind
„schiţa unui talent neconsumat” (Silvestri 2004:
121).
*
Miron Radu Paraschivescu spera că Jurnalul,
început în 1936, îl va reprezenta „întreg”. Scos din
ţară în 1969, difuzat la Europa liberă, tipărit la
Paris, în 1976, cu prefaţa lui Virgil Ierunca, Journal
d’un hérétique (Editura Oliver Orban) a întreţinut,
prin copii dactilografiate şi lecturi private,
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„legenda”, fiind taxat ca „document al generaţiei”,
deşi diaristul respingea ideea. El acoperea
intervalul 1940-1954 şi putea fi citit ca spovedanie,
developând utopia comunistă a generaţiei stângiste,
disperările şi trezirea ei. Apărut la Dacia (1994) în
versiune românească, Jurnalul unui cobai a fost
considerat, de unele voci, „o contrafacere cu aspect
memorialistic” (Silvestri 2004: 24). Totuşi, omul
(mult mai interesant decât opera) era „destul de
sincer”, cum ne asigura, povestind despre „un
destin de însingurare” în marasmul epocii, într-o
ţară osândită, „fără axă” (la 1940), convins că şi în
noua lume „nu-şi va găsi locul” (Paraschivescu
1994: 143). Un neadaptat, deprimat şi cabotin, „în
marginea vieţii”, trăind – la 29 de ani – „condiţia
unei ratări”, îşi leagă speranţele (ca gazetar
„vlăguit”) de poezie. Se „icneşte” cu viaţa, pare
făcut „pe tiparul ţării” (în care nimic nu e mare),
traversează, în lipsa lui Loti, o singurătate
„îngheţată”, vrea să se împartă, dăruindu-se. Om
ciudat, Mironuci, ca vechi ilegalist, îşi îngăduia
anumite libertăţi; având prieteni sus-puşi, era
tolerat, lăsat în pace, oricum „anevoie de dirijat”.
Dar „a ratat trenul”, îl asigura M. Beniuc, în 1953.
Ca dovadă, volumul depus, în 1951, la ESPLA,
zace; se va adresa, în iunie 1953, lui Iosif
Chişinevschi, semnând un „apel de înecat”,
acuzând „spiritul fascist”. Având multe alte
doleanţe, cu rezolvări tergiversate, îl va aborda pe
„Dragoman” (Leonte Răutu), reamintind forurilor
că e „un scriitor progresist”. Dar agit-prop-ul îl
amână, va fi ţinut departe de Bucureşti, în „funduri
de provincie”, acuză un surmenaj profesional şi îşi
duce soarta de „comunist fără partid”. Spera să
obţină autorizaţia pentru o revistă şi notează sec că
revoluţia socialistă s-a înecat în „smârcul
românesc”, câtă vreme adevărul nu e „oxigenul”
naţiei. Se consideră „unul din muncitorii de jos ai
condeiului” (Paraschivescu 1994: 424), încearcă
„să reintre în lume” trimiţând scrisori unor înalţi
demnitari, are probleme cu locuinţa, aşteaptă o viză
care „nu mai vine” şi vădeşte „îndrăzneală critică”
(Selejan 2011: 23), vituperând împotriva
„comunismului guvernamental” şi a „păturii
crapularzilor”. Simte că asupra-i planează o
interdicţie neoficială şi, acuzând o „excitaţie
maniacală”, se bucură de un ajutor „discret”,
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stipendiat, din partea Constanţei Crăciun, după
câteva audienţe. Adie şi prezenţa morţii, schiţând
un posibil testament, încredinţat (ca intenţie) lui
Traian Şelmaru (tablouri, cărţi, manuscrise), în
numele unei prietenii „ciobite”.
Jurnalul mărturiseşte, cu sinceritate şi
înverşunare, reţinând îndoieli şi slăbiciuni, cazul
excentric al unui opozant de stânga, închinat „celor
două iubiri”: Loti şi Partidul, adică iubita, cu toate
tribulaţiile, şi crezul. Acceptă că nu poate „puisa”
un roman şi atunci, nefiind un om activ, vrea să se
ţină, cu respiraţie scurtă, de Jurnal, prin care să
existe „şi după moarte”. Cu condei inflamat, simte
acut nevoia de a fi liber, ar vrea să iasă din
gazetărie, râvneşte „setea de dragoste”,
recunoscând că e „obligat” Sidoniei. Îl încearcă
plăcerea de „a se denunţa”, dar nu putem ignora
lungile tăceri, unele omisiuni şi mistificări,
conducând la concluzia că Jurnalul e „fără
memorie” (Selejan 2011: 19). Îşi joacă nebunia
„raţional-lucid”, constata Monica Lovinescu după
cele două vizite pariziene, MRP punându-şi
Jurnalul clandestin „la adăpost”, scrutând limpede
consecinţele. Tradus de Monica Lovinescu
(admirând ereziile lui „fecunde”) împreună cu
Cella Minart, sub un pseudonim comun, şi difuzat,
în 1976, la Europa liberă, în emisiunea Povestea
vorbei, Jurnalul a iscat oarece agitaţie în
Bucureştiul securistic, dar nu mai mult de un ecou
„mărunt” (Lovinescu 1999: 257), regimul nedorind
explozia unui scandal.
În fond, Miron Radu Paraschivescu, în anii
ilegalismului, a crezut în „ideile scumpe” ale
comunismului revoluţionar, devenit, în Țara
Sovietelor, „comunism guvernamental”, constată
după vizita în URSS (1946). Vrea calitate pentru
arta de stânga, convertind bagajul valorilor
umaniste într-o ideologie activă, dar se izbeşte de
„limbajul răutesc” şi „plasa minciunii organizate”,
cu lideri tabuizaţi. Şi, fatalmente, trage concluzia
că avem de-a face cu „o revoluţie avortată”
(Paraschivescu 1994: 461), chiar dacă vaccinul
comunist a prins. Lirismul său declarativ-patetic ne
anunţa, prin Buna Vestire (1943), că „fiecare din
noi purtăm o solie”. Acest profetism social,
lăudând mari teme (rodirea, munca, fraternizarea,
plus câteva „toasturi” de Ziua Partidului) exersa
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tonul adeziunii, protestând împotriva rutinei,
precum în Versul liber (1965), veritabil manifest.
Gazetar activ, fără excese avangardiste, înţelegând
teatrul ca „subdiviziune a liricii” şi sperând că îşi
va da „în vileag” proza, cum îi scria lui Pericle
Martinescu (la 12 februarie 1969), uitat în sinteza
lui E. Boldan (1961), Miron Radu Paraschivescu
(1911-1971), fără a fi o lichea fanatizată (cf. Petre
Pandrea), face figura damnatului. Cu psihic fragil,
dorindu-şi a se odihni „în pământul Patriei”, el
recunoştea că „un demon sălăşluieşte-n mine”.
Frondeur, exaltat, vanitos, cârcotaş, cu
extravaganţe îngăduite, cu vitregii şi eroisme
imaginare, a fost în atenţia organelor cu două
dosare: Anonimul, între 5 mai 1961 – 30 august
1962, respectiv Văleanu, între 14 ianuarie 1969 –
21 noiembrie 1970. O psihologie complicată, cu
„fire sucită”, neliniştită, „eternul eretic” (cf. Ana
Dobre) era capabil de mari generozităţi,
întreţinând, prin grandilocvenţă, o bogată
hagiografie orală, „distrăgând atenţia de la operă”
(Silvestri 2004: 9). E puţin probabil, însă, că
Poezii-le, din 1961, ar fi „anunţat canonizarea”
(Silvestri 2004: 23). De fapt, în cazul risipitorului
Miron Radu Paraschivescu, avem de-a face cu un
destin dramatic şi cu o operă amânată, în şantier,
„fără principiu ordonator” (Silvestri 2004: 25) şi
fără a se fixa într-un anume stil. S-ar putea ca o
viitoare reevaluare, profeţea Lucian Raicu, „să nui fie dezavantajoasă”, chiar dacă N. Manolescu
observase că poetul era „lipsit de mari mijloace
lirice”.
Instabil, acuzând o sâcâitoare boală nevrotică,
utopic, ros de îndoieli, militantul care şi-a „arvunit”
libertatea în numele „culturii în sens unic”, părând
apoi a se dezice de crezul său, Miron Radu
Paraschivescu, sesizând discrepanţa dintre o
ideologie şi oamenii ei, înţelege că a venit „timpul
abdicării”. Crescut doar de mamă, pendulând între
„prăpăstii de turpitudine” şi „accente de candoare”,
el vedea în Partid, psihanalitic, imaginea tatălui
absent, încercând a-şi păstra nivelul conştiinţei
critice. Spovedania sa, dorind a fi, explicit, o
pedagogie, „neliniştitoare” pentru cei care vor veni,
aducea la suprafaţă, spera, „lucruri care vor circula,
poate, altădată” (Paraschivescu 1994: 365). Ceea
ce s-a adeverit, fără a fi convinşi că tumultuosul
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diarist,sentimental şi resentimentar, e întrutotul
sincer: dimpotrivă. Dar jurnalul său „reprezintă, la
scară redusă, felul în care o lume se configurează în
urma marilor evenimente istorice” (Ungureanu
2012: 89). Iar „cobaiul”, cum se recomanda într-o
scrisoare către Ghiţă Ionescu (1969), şi-a făcut
datoria, dezvăluind viitorimii, cu lacune, un destin
dramatic şi o vocaţie amânată, „supravieţuind prin
omisiune” (Selejan 2011: 20). „Experienţa lui
Miron” rămâne, aşa cum îşi dorea, o problemă de
conştiinţă; adică „o problemă veşnic deschisă”,
deoarece „modelul Miron” este, din păcate,
duplicitar.
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Miron Radu Paraschivescu, în De la Mihai Eminescu la
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Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca.
Selejan (2011): Ana Selejan, Adevăr şi mistificare în
jurnale şi memorii apărute după 1989, Editura Cartea
Românească, Bucureşti.
Silvestri (2004): Artur Silvestri, Radiografia
„spiritului creol”. Cazul Miron Radu Paraschivescu,
Editura Carpathia Press, Bucureşti.
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CORESPONDENŢĂ
CU DUS ŞI ÎNTORS
Vasile SPIRIDON

La începutul acestui mileniu, prima mare grijă
pe care o avea oricine trimitea o scrisoare din sau
spre România nu era aceea de a răspunde la una
deja primită, cu mare greutate (sau neprimită
deloc), ci dacă ea va ajunge la destinație. Această
mare grijă străbate ca un fir roșu (dar nu din acela
telefonic) paginile cărții Scrisori. 1991-2002
(Dionysos, Boppard, 2019), realizată de Christian
W. Schenk. De exemplu, Adrian Marino îi
expedia poetului stabilit în Germania următoarele
rânduri, referitoarea la „scrisoarea Dumneavoastră care m-a umplut de perplexitate [...], n-am
primit niciuna (s.a.) din scrisorile de care
amintiţi./ Din mania, repet: mania (şi ea mă
costă!) de a răspunde la toţi corespondenţii mei, şi
nu sunt puţini. Şi nu îmi amintesc, totuşi, de
epistolele Dumneavoastră şi nici de invitaţia la
lansarea volumului!” (p. 39). Or, reputatul nostru
comparatist era un corespondent foarte
condițional și tocmai sosise acasă dintr-o țară a
punctualității maxime, precum este Japonia.
Și Mihai Ursachi este readus cu picioarele pe
pământ, din „mahalaua celestă”, în urma unei
solicitări presante: „Nu ştiu ce s-a întâmplat cu
plicul în care am trimis antologia... s-a întors la
mine! Alăturat v-am fotocopiat plicul unde vedeţi
diferitele menţiuni printre care două ce se bat cap
în cap: «Refuse» şi «Non reclame», iar pe verso
câteva menţiuni româneşti pe care nu le-am
înţeles. Poate lămuriţi problema!” (p. 241). Față
de un alt corespondent al său, Christian W.
Schenk își prezintă mereu scuze pentru că îi
trimite rânduri bătute la maşină, din motivul
simplu şi scuzabil că are un scris indescifrabil.
Dar copiile la indigo îl ajută pe neobositul
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epistolier să reconstituie o parte a corespondenței
pierdute pe drum, la care se va adăuga și
neprețuitul ajutor în alcătuirea cărții de față. În
disperare de cauză, Christian W. Schenk face apel
la o soluție de avarie și recurge la comunicarea
prin fax: „Stimate domnule Ulici,/ Deci, nu mi-aţi
primit nici scrisoarea din noiembrie 1994, nici
faxul în care v-am trimis toate amănuntele. Ceva
e putred în Danemarca.../ Cu câteva minute în
urmă v-am expediat prin fax atât scrisoarea (în
copie) din noiembrie cred şi faxul trimis zilele
trecute” (p. 268). Expeditorului îi mai arde de
referințe livrești, însă toată putreziciunea nu era în
altă parte decât în România.
Cel mai afectat de proasta circulație a poștei
pare a fi Gellu Dorian: „Nu ştiu ce s-a întâmplat
de data aceasta pentru că poşta, în ceea ce mă
priveşte, merge bine. La doar o oră de la cartarea
scrisorii mi-a fost adusă acasă./ Undeva pe traseu,
prin Bucureşti, ori în altă parte, cineva este interesat de ceea ce se află în interior şi uită să mai pună
la loc tot conţinutul plicului. Te rog dă-mi iute de
ştire, prin faxul pe care-l ai, să ştiu ce s-a întâmplat. Dacă ai trimis şi o scrisoare, te rog, dacă o
mai ai în calculator, trage un print şi trimite-mi-o”
(p. 475). Totuși, poetul botoșănean este nevoit să
găsească o soluție împotriva feluriților violatori
de profesie: „leri am primit o scrisoare de la tine.
Dar surpriza a fost imensă: când am desfăcut, am
constatat în ea doar o foaie vernil, îndoită, în care
probabil ai protejat scrisoarea şi, probabil, altceva
ce a atras atenţia violatorului. Cel ce a desfăcut
scrisoarea nu poate fi factorul poştal, ci o cu totul
altă persoană, probabil un vecin care a mai făcut
acest lucru şi altădată, însă acum a dorit în mod
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expres să-mi atragă atenţia că scrisorile îmi vin
dar sunt desfăcute de el./ Voi face reclamaţiile de
rigoare, însă de recuperat ceea ce mi-ai trimis va
fi imposibil, având în vedere disponibilităţile
anchetatorilor noştri în astfel de cazuri. Pentru
protecţie, de aici încolo voi închiria o cutie poştală şi acolo voi primi scrisorile” (p. 469). La un
moment dat, corespondența purtată cu altcineva
se încrucişează pe drum şi nici nu se mai ştie care
dintre plicurile cu materiale trimise (texte, reviste,
cărţi, fotografii) au parvenit la destinaţie, blocând
fluxul de informaţii și creând confuzie în comunicare.
În chip de concluzie la acest schimb de mesaje
ce conține un neplăcut comic de situație, citez
rândurile expediate de Al. Cistelecan, ajunse cu
bine, de această dată, la destinatar: „Din păcate,
Poşta Română nu-şi riscă doar admirabila sa
reputaţie, ci şi comunicarea dintre oameni care nau de gând să comploteze împotriva siguranţei
statului, cum e cazul nostru./ Am primit acum de
la dumneavoastră, la interval de două zile, cele
două scrisori, din care am dedus că nu poate fi
nici vorbă că dumneavoastră să fi primit, la
rândul-vă, scrisoarea mea din decembrie în care
îmi exprimam acordul pentru un eventual sprijin
în realizarea antologiei proiectate. Sper că măcar
această scrisoare vă va ajunge, spre a vă lua o
grijă de pe cap” (p. 331).
Luându-și toate grijile de pe cap (un fel de a
spune), Christian W. Schenk s-a apucat să
orânduiască selectiv scrisorile expediate și
primite în intervalul 1991–2002, fiind cuprins,
cum este și normal, de o undă de nostalgie,
transmisă prin intermediul micului Argument:
„Mulţi dintre cei pe care i-am cunoscut şi cu care
am fost în relaţii de prietenie, cu toate că aveau
foarte mulţi în jurul lor şi erau de foarte mulţi
admiraţi, au rămas în adâncul sufletelor lor
singuratici. Grea e povara de a sta în lumina
reflectoarelor pe o scenă, de a fi o persoană
publică, de a şti cine ţi-e prieten cu adevărat şi
cine vrea doar să se scalde în lumina ta./ Eu am
fost martorul vieţii lor, ei au fost martorii vieţii
mele, cel puţin o parte din ea despre care nu se
scrie în cărţi. Evident nu a tuturor, dar al multora
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dintre ei. Câteodată e bine şi să plângi; toate
sentimentele ies la suprafaţă, le simţi, le adulmeci
şi îţi lasă în suflet întreaga aromă a nostalgiei,
esenţa vieţii” (p. 3).
În legătură cu această lumină a reflectoarelor,
citez, în contrapondere, un fragment dintr-o
scrisoare a lui Silviu Stănculescu: „Deci... deci în
această AŞTEPTARE m-ai găsit, când fidel unui
anume fel de a fi ce ai, m-ai căutat ca prieten mai
mare (Asta e! Născut 1932!). [...]/ «Recunoştinţa»
cu tine, pentru că a fost cu adevărat
«recunoştinţă», mi-a revelat un mult schimbat, un
mult îmbogăţit personaj. [...]/ Şi apoi te-am
ascultat, te-am privit, m-ai onorat, m-ai uimit [...]
şi m-ai lăsat fără glas pentru un timp.../ Mai există
pe lume oameni care «obişnuiţi» sunt cum sunt,
dar neobişnuiţi par a fi!/ În destule interviuri
întâlnim întrebarea: «care este cea mai
extraordinară întâmplare?»/ Până acum nu mi se
părea să fi avut vreuna. «Recunoştinţa» cu tine şi
ce a urmat constituie extraordinarul vieţii mele de
până acum” (p. 33).
De altfel, Silviu Stănculescu surprinde – în
mod plăcut și surprinzător pentru un „neliterat” –
prin analiza profundă a societății în care trăia.
Esența vieții din acei ani, despre care vorbește
autorul în argumentul cărții, au gustat-o toți aceia
care au resimțit din plin perioada comunismului şi
a eternei tranziții care a urmat. În această privință,
actorul Silviu Stănculescu are următoarea
reflecție sintetică: „Atâta ştiu că nu mi-e ruşine de
ce am făcut şi de cât am făcut. Cântarul există.
Dar cât de puţini au cinstea să-l folosească./ Dacă
aş fi singur pe lume, mi-ar fi mai puţin greu. Dacă
aş fi fost singur pe lume, poate că (sigur!) aş fi
făcut mult mai mult pentru oameni, pentru
România. Dar a trebuit să «păzesc» viitorul copiilor noştri (noi, care mai pierdusem unul!) să le
lăsăm deschise porţile unei afirmări oneste,
bazate pe ale lor posibilităţi (s.a.)./ Poate că
tranziţia nu va dura chiar un deceniu. Poate că
vom rezista” (p. 41). Desigur că am rezistat cu
bine în primul interval decenal la rigorile tuturor
aspectelor tranziției, inclusiv la agresiunea bine
temperată a virușilor: „Mă bucur că sunteţi în
convalescenţă sufletească; eu sunt într-o convaCONVORBIRI LITERARE

lescenţă fizică, după o gripă îngrozitoare ce bântuie prin Bucureşti, şi care doar puţin a lipsit să nu
mă facă să mă număr printre cazurile ei mortale”
(p. 428). Aceste rânduri, trimise în 1999 de un
corespondent, par astăzi, în plină perioadă de
carantină, înduioșătoare, cu oricâtă senzație eliberatoare ar fi fost ele scrise atunci.
Contactele directe ale lui Christian W. Schenk
cu confrații din țară nu sunt întotdeauna cele
așteptate. În urma unei vizite la redacția revistei
„Apostrof”, redactorul-șef îi lasă impresia că nu
are prea mare interes să stea de vorbă cu el, dar un
membru al redacției îl va liniști ulterior: „Marta e
un om excepţional, revista i se datorează aproape
integral, e de o energie debordantă, incendiară,
făcută să incomodeze, şi când şi-a dat seama de
acest lucru a început (aproape simpatic-isteric) să
supraliciteze. Având privilegiul de a lucra cu ea şi
de a o cunoaşte mai bine, îmi dau zâmbind seama
că întreaga ei masculinitate colosală ascunde, în
realitate, o candoare sancţionată, refulată. Vrea să
fie dură, se bucură când are parte de victime,
provoacă valuri de adversitate, dar e o fiinţă extraordinară, şi trebuie să ştii să îi rezişti” (p. 162).
În intervalul de timp 1991-2002, cuprins în
această carte, Christian W. Schenk a avut o corespondență susţinută cu peste 80 de confraţi sau
prieteni din țară sau stabiliți în străinătate, dintre
care enumăr pe: Gheorghe Bulgăr, Nicholas
Catanoy, Vasile-Copilu Cheatră, Gellu Dorian,
Emil Manu, Gavril Matei-Albastru, Silviu
Stănculescu, Dan Tărchilă, George Vulturescu,
Mircea Zaciu. Deși este sporadic, merită amintit
schimbul epistolar purtat și cu: Bartolomeu
Anania, Ștefan Baciu, Nicola Balotă, Radu
Beligan, Ana Blandiana, Ștefan Borbély, Ovid S.
Crohmălniceanu, Adrian Marino, Cassian Maria
Spiridon, Radu G. Țeposu, Laurențiu Ulici, Mihai
Ursachi. Nu știu de ce s-a oprit autorul cărții cu
publicarea corespondenţei la anul 2002. Să fie din
cauză că poșta electronică a dat o lovitură serioasă
metodei clasice de corespondență? Nu știu, dar
trebuie să ne bucurăm că s-a terminat odată cu
necazurile legate de această formă de comunicare
tradițională, evocată pe larg mai sus, deoarece
avea dusul și întorsul ei neplăcut. Mai întâi,
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pentru că epistola ajungea câteodată la destinație
după ce destinatarul trimisese, la rândul său, o
scrisoare în care se mira de ce nu mai are nicio
veste de la corespondentul său.
Schimbul epistolar intră, nu numai pentru
Christian W. Schenk și corespondenții lui, într-o a
doua etapă în 1999. Iată o primă referire la corespondența prin e-mail, datată martie 1999, și
primită de la Magda Cârneci: „Mesajul tău prin email mi-a făcut multă plăcere. Dar mă ierţi dacă
răspund mai târziu, primesc multe e-mail-uri şi nu
apuc să fiu foarte promptă cu răspunsurile. [...]
Îmi pare bine că putem comunica prin e-mail. Am
văzut coperta trimisă ca ataşament la mesajul tău
şi mi se pare foarte frumoasă. Am să intru şi pe
situl tău de internet” (p. 436). În următoarea lună,
se arată pe deplin satisfăcut de ultima tehnologie
informațională și Nicholas Catanoy: „Am rămas
uimit de viteza cu care a sosit pachetul cu poze și
cu CD-ul «Cioran», pentru care îţi mulţumesc de
mii de ori” (p. 446). Cam în acea vreme, Christian
W. Schenk află de la Ioan Moldovan și ce este un
link: „Ce înseamnă link? (n-are importanţă, e doar
un mod, ad Scriptum de a ne relaţiona...)” (p.
501).
Preocupările cele mai importante, timp de trei
ani de zile, ale lui Christian W. Schenk au fost
legate de întocmirea unei antologii de poezie
română contemporană, în limba germană, pentru
care aştepta felurite materiale din ţară. Însă
pregătirile, inclusiv acelea financiare, din resurse
proprii, au fost şi mai lungi, în condițiile în care
antologatorul era rupt de actualitatea în care își
desfășura activitatea. Acesta este de fapt axul de
susținere al cărții Scrisori. 1991-2002. Alcătuirea
ei a necesitat din partea lui Christian W. Schenk
un deosebit volum de muncă, prestat în mod
constant, și este meritul lui de a ne fi făcut să
privim, nu întotdeauna cu regret, înspre o parte
constitutivă a trecutului nostru recent.
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LITERATURA TRAUMEI
ȘI BUCURIA DE A TRĂI
Antonio PATRAŞ

PROZĂ

Numeroasele comentarii şi studii
consacrate literaturii scrise de Herta Müller
au evidenţiat mesajul politic, antitotalitar al
acesteia, precum şi perspectiva apăsat
negativă asupra condiţiei umane, omul fiind
privit aici aproape exclusiv din unghiul
suferinţei şi morţii. Autoarea însăşi a
încurajat interpretările de acest gen,
invocând ori de câte ori a avut ocazia rolul
esenţial al traumei în destinul ei de scriitor.
E vorba, bineînţeles, de experienţele trăite
în România comunistă în copilărie şi prima
tinereţe, din care îşi trage seva întreaga operă a
scriitoarei cu origini bănăţene şi care vor fi
descrise amănunţit, în fel de fel de variante, în
toate cărţile ei, fie că e vorba de volumele de
literatură stricto sensu, fie că e vorba de eseistică
sau de interviuri. Pretutindeni sunt povestite, iar şi
iar, aceleaşi amintiri despre dictatură, despre
anchete, despre viaţa nefericită trăită o vreme
alături de doi părinţi la rândul lor traumatizaţi şi,
ca atare, incapabili să se apropie cu dragoste sau
măcar cu atenţie de copilul lor. Tatăl luptase în
tinereţe în trupele SS, devenind după aceea
alcoolic, iar mama trăise în adolescenţă drama
deportării într-un lagăr de muncă din URSS, fără
a avea altă vină decât aceea de a fi aparţinut
minorităţii etnice germane. Lipsită de afecţiunea
de care avea atâta nevoie şi pe care nu o putea
revărsa asupra celorlalţi („îmi doream din tot
sufletul să-mi iubesc tatăl”, spune la un moment
dat prozatoarea), viitoarea laureată a Premiului
Nobel evadează mai apoi la oraş, unde se
împrieteneşte cu câţiva tineri scriitori (cu cel mai
renumit dintre ei, Richard Wagner, se va căsători)
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și muzicieni (a scris texte interzise de cenzură
pentru albumul Rockul baroc al formației
timișorene Pro Musica), evocaţi de altfel călduros
în discursul susţinut cu prilejul primirii
prestigioasei distincţii (Herta Muler mărturiseşte
că, fără prietenii din Aktionsgruppe Banat, n-ar fi
ajuns nici să scrie, nici să citească).
Nu întâmplător, evadarea de la sat la oraş
(adică de la o comunitate închisă, dominată de
dogme şi prejudecăţi, la una deschisă, unde se
poate afirma cât de cât individualitatea) şi
plecarea din sânul familiei (altă celulă
constrângătoare) vor juca un rol hotărâtor în
biografia scriitoarei, care afirmă în repetate
rânduri că abia moartea tatălui va declanşa
resorturile creativităţii sale literare, acest episod
biografic, învestit ulterior cu o relevanţă
simbolică aparte, fiind interpretat de majoritatea
comentatorilor în cheie psihanalitică (instanţa
represivă ilustrată de pater familias, odată
eliminată, va fi prilejuit defularea prin mărturisire
a conţinuturilor psihice refulate). Scrisul se
declanşează aşadar mecanic, ca manifestare a
unui proces menit a cauteriza trauma: „În faţa
spaimei de moarte am reacţionat prin foamea de
viaţă. Care era o foame de cuvinte” (Mereu
aceeaşi nea şi mereu aceeaşi neică. Eseuri,
traducere din germană şi note de Alexandru Al.
Şahighian, Editura Humanitas, 2011). Aşa se
explică de ce, în măsura în care invocă
deprimarea profundă indusă de atmosfera aceea
cumplită, de teroare şi spaimă, din anii petrecuţi
în România comunistă, literatura Hertei Müller
celebrează într-o manieră foarte particulară, de o
intensitate rar întâlnită, şi setea de viaţă şi de
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frumuseţile ei concrete, relevabilă însă nu atât la
nivel tematic, cât stilistic. Pentru că la nivelul
scriiturii în sine se produce, în mod paradoxal, un
fenomen pe care prozatoarea însăşi l-a identificat
în proza lui Blecher şi pe care l-a numit, inspirat,
„erotizarea percepţiei”, ce conduce la dispersia
eului şi identificarea acestuia cu lumea obiectelor.
Iată o observaţie aplicabilă tale quale şi literaturii
Hertei Müller: „Hoinarul adolescent e posedat de
obiecte, fiind posedat de erotismul percepţiei. Cu
cât panorama lucrurilor devine mai transparentă
prin observare, cu atât îşi devine lui însuşi mai
opac”.
De aceea, în pofida lucrurilor teribile povestite
în cărţile prozatoarei, cititorul nu se lasă copleşit
de imaginea răului, ci e mai degrabă contaminat
de vigoarea, de energia cu care răul acesta este
combătut, în numele libertăţii şi al bucuriei de a
trăi cu demnitate. Căci Herta Müller a încercat să
producă prin textele sale, după cum aflăm dintrun splendid eseu la care vom face numeroase
trimiteri în cele ce urmează (Maria Tănase şi
cântecele ei), un efect similar celui pe care ea
însăşi mărturiseşte a-l fi resimţit ascultând
cântecele de jale ale Mariei Tănase, care „te alină
în jalea lor”, „îi vin de hac melancoliei fără a
bagateliza nimic” şi în care „simţirea poartă doliul
cel mai frumos cu mintea”. Pornind de la astfel de
afirmaţii, precum şi de la textele cele mai
importante referitoare la arta şi rostul scrisului,
îmi propun să demonstrez în cele ce urmează că
literatura Hertei Müller nu se limitează la mesajul
politic şi la ideologie, acestea constituind doar
ingredientul tematic, pe care scriitoarea îl
depăşeşte însă într-o direcţie cu totul neaşteptată,
ce o apropie pe de o parte de existenţialism şi de
expresionism, iar pe de altă parte de de creaţia
populară, primitivă, de folclor.
Aşa cum se observă cu uşurinţă din paginile
sale confesive, Herta Müller refuză să înţeleagă
scrisul ca pe o îndeletnicire cu finalitate estetică,
vizând doar afirmarea talentului literar. În eseul
intitulat Privirea străină sau Viaţa-i un sictir
bătut în piuă, din volumul Regele se-nclină şi
ucide, autoarea atrage atenţia asupra procesului
de transfigurare simbolică a biografiei în procesul
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creaţiei literare, proces datorită căruia experienţa
individuală a scriitorului devine relevantă pentru
condiţia umană în genere. Aşa cum explică
prozatoarea laureată, privirea personală se
transformă în orice creaţie autentică într-o
„Privire Străină”, a cărei apariţie semnalează
fenomenul înstrăinării de sine, al scindării eului,
identificat de specialiştii în literatură drept „o
particularitate distinctivă a artei”, ce reclamă
necesitatea obiectivării, făcând ca scrisul să se
deosebească „de toate celelalte meserii”.
Sancţionând elitismul arogant al confraţilor, Herta
Müller îşi asumă însă postura modestă de scriitor
amator (visa poate să fie, asemeni Mariei Tănase,
„vedeta oamenilor mărunţi”), care rămâne în mod
voit prizonierul confesiunilor sale dureroase,
reuşind astfel să fie cu adevărat autentic şi să
vorbească despre „acuta singurătate a omului”,
singurătate accentuată în regimurile politice
represive: „Mi-aş dori să pot rosti o propoziţie
pentru toţi cei cărora, până azi, sub felurite
dictaturi, li se ia demnitatea zi de zi”. Pornind ca
atare de la propria experienţă de viaţă,
prozatoarea îşi asumă de fapt o voce impersonală
(mai precis spus, trans-personală), capabilă să
exprime convingător suferinţele celor oprimaţi
(vezi şi justificarea juriului de la Stockholm,
sensibil mai cu seamă la „lirismul concentrat” şi
la „sinceritatea” cu care scriitoarea a descris
„universul celor deposedaţi”).
Acesta şi este, de altminteri, sensul profund al
autenticităţii, noţiune plasată polemic de tânărul
Mircea Eliade la antipodul originalităţii, pentru a
defini literatura de după război, şi anume romanul
„oceanografic”, în care personajul nu mai
întruchipează o individualitate, cu un profil
psihologic anume, ci o entitate generică, miticosimbolică, denumită ulterior „condiţia umană”.
Exaltând mereu autenticitatea ca valoare supremă
a artei, dincolo de orice artificiu retoric, Herta
Müller afirmă cu îndreptăţire, în spiritul literaturii
existenţialiste, că „Privirea Străină nu are de-a
face cu scrisul, ci cu biografia”, afirmaţie ce
consună poate nu întru totul surprinzător cu o
remarcă a lui Steinhardt din Jurnalul fericirii,
potrivit căreia „nu există artişti mari, ci numai
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oameni mari”. Iar astfel de oameni sunt nu doar
eroii de tipul „cuceritorilor” lui Malraux, ci şi
indivizii mărunţi, oamenii aceia obişnuiţi,
anonimii, marginalii care au opus o rezistenţă
tăcută, refuzând să facă jocul puterii şi să accepte
beneficiile compromisului. În numele acestor eroi
necunoscuţi, care nu au avut norocul să fie
înzestraţi cu talent literar, vorbeşte Herta Müller
în cărţile sale, cu ei se identifică, şi nu cu elita
celor ce şi-au făcut din scris o profesie – una atât
de nobilă, încât să-i poată absolvi de orice
responsabilitate! Aşa se explică întrucâtva iritarea
breslei scriitoriceşti autohtone la aflarea veştii că
Herta Müller a câştigat Nobelul, în condiţiile în
care autori mult mai talentaţi au rămas în
continuare pe dinafară. Nemulţumirea alor noştri
viza nu doar invocata lipsă de valoare estetică a
literaturii premiate de juriul suedez, ci maniera
neverosimilă, vizibil exagerată în care oglindea
Herta Müller în cărţile ei realităţile regimului
comunist din ultimii ani ai dictaturii ceauşiste.
Reproşurile aduse în acest context autoarei
româno-germane (cum că se autovictimizează şi
că în România ceauşistă n-a fost nici pe departe
iadul pe pământ), dacă nu vor fi avut scopul de a
motiva global culpabilitatea breslei (niciodată nau dus-o mai bine scriitorii ca-n comunism!),
atunci ignoră cu desăvârşire caracterul nonmimetic, vizionar al acestei literaturi, ce se
revendică de la o poetică de tip fragmentarexpresionist şi de la o tehnică a colajului
cinematografic, fiind mai apropiată de poezie şi
muzică decât de proza realistă.
Ca atare, este cum nu se poate mai firesc ca
Herta Müller să exagereze şi să-i irite deopotrivă
atât pe români, cât şi pe membrii comunităţii
rurale descrise în volumul său de debut (şvabii din
Nichitdorff), stârnind până la urmă şi
nemulţumirea germanilor care i-au acordat azil
politic şi care ar fi dorit ca scriitoarea să nu mai
rămână captivă în propriul său trecut, ci să-şi
întoarcă privirile, măcar din când în când, și spre
actualitate. Mizând pe o scriitură de tip autenticist
şi simbolic deopotrivă, în care proza, poezia şi
muzica fac corp comun, pentru a da un chip
concret inefabilului, a ceea ce nu poate fi spus în

cuvinte şi nici cuprins în imagine, autoarea
Animalului inimii afirma cu îndreptăţire: „[….] în
scrisul meu am încurcat între ele trecutul,
prezentul şi viitorul”. Constatarea aceasta
anulează practic perspectiva istorică, făcând ca
dictatura lui Ceauşescu să nu fie decât un moment
printre altele, fără a deveni, cum s-a spus, sursa
privilegiată de inspiraţie şi principalul factor
modelator al viziunii artistice. Afli mai multe
despre epoca respectivă din prozele optzeciştilor,
care descopereau cu entuziasm poezia
cotidianului sordid, decât din literatura Hertei
Müller, izvorând dintr-o traumă pe care dictatura
n-a făcut decât s-o accentueze, şi nu s-o provoace,
aşa cum reise din această confesiune: „Eram
obişnuită să văd moartea în plină viaţă cotidiană”,
căci „moartea mă căutase încă înainte s-o facă
Statul cu ameninţările lui funeste”. Lectura operei
prozatoarei româno-germane se cere făcută
așadar într-o altă cheie decât aceea a realismului
mimetic, după cum voi demonstra într-un viitor
episod al rubricii de față.
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A C T U A L I T A T E A

L I T E R A R Ã

TRANSPRENȚA
UNUI POPOR DE FOCI.
POEZIE ȘI TRANSCENDERE
Emanuela ILIE
Cu toate că a debutat şi s-a făcut cunoscut ca poet
(caricatura de cretă, Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 2004; miezonoptice. tradiţia rupturii,
Editura Timpul, Iaşi, 2008; cartea lui koch, Editura
Brumar, Timişoara, 2009; viaţa preschimbată,
Editura Timpul, Iaşi, 2011; Obiecte psihice, Editura
Karth, Bucureşti, 2014), bucovineanul Alexandru
Ovidiu Vintilă a părut, pentru o perioadă, a prefera
exerciţiul criticii de varii forme discursive. Pentru
cititorii săi fideli, însă, cele cîteva volume cu o
pronunţată deschidere dialogică, orientate de un
vector pluri- ori transdiciplinar – Demersul dialogic.
Semne ale unei experienţe a înţelegerii, Editura
Tracus Arte, Bucureşti, 2011; Traian Brăileanu.
Întruchipările raţiunii. Fapte, idei, teritorii ale
realităţii din interbelicul bucovinean, Editura
Paideia, Bucureşti, 2012; Traian Brăileanu.
Dialectica unei istorii personale , Editura Tracus
Arte, Bucureşti, 2013; Poetici ale sinelui. Faptul-dea-fi-la-modul-cel-mai-propriu Editura Eikon, ClujNapoca, 2017 – s-au dovedit, în straturile lor cele mai
profunde, altfel de fapte de existenţă meta-poetică.
În cea mai recentă carte a lui Alexandru Ovidiu
Vintilă, ingenios intitulată Transparența unui popor
de foci (Editura Charmides, Bistriţa, 2019), scriitorul
îmbracă din nou hainele de gală ale poeziei
adevărate, căreia îi şi aduce încă de la început un
elogiu sensibil, bine camuflat într-o desfăşurare
poematică de respiraţie largă şi amplitudine
semnificativă. Atipic, prin întinderea grafică, în
raport cu restul volumului, dar pe deplin emblematic
ca tipar de construcţie pe spaţii textuale insulare,
leningrad anticipează atît temele de suprafaţă, cît şi
cele de adîncime pe care mizează acum Alexandru
Ovidiu Vintilă. Fără comentarii de prisos, îl redau,
integral, în continuare: „Chiar în timpul nopților albe/
într-un leningrad străbătut/ de la un capăt la altul/ de
un rîu de vodkă/ tremurător ca un șarpe/ sau ca
degetele alcoolicilor/ dimineața/ cînd totul pare a fi
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sau/ chiar este/ pe un cîmp înghețat/ un gest zadarnic
în duminica pildei/ samariteanului milostiv/
monumentul eroilor/ lenin cu haina deschisă la piept/
în bocancii lui grei/ din granit masiv/ apele grave ale
nevei/ străzile luminate solemn/ afară în dreptul
obeliscului din piață/ cerul curat ca lacrima/ pe un
coridor lung de hîrtie/ mă preumblu/ pregătindu-mă
să mor încă o dată/ în acest oraș/ înecat în vodkă și
ceață/ păsări negre/ în zare munții/ celălalt țărm/
domeniul interior al inimii/ tăcerile noastre/ o lumină
fragilă și blîndă/ zgomotul estompat al/ unor lucruri/
de îți vine să urli Doamne/ în frigul adevărat al iernii
morții/ printre cuvinte/ ninge cu fulgi mari de sînge/
la leningrad/ pe nevsky prospekt/ într-o noapte albă
ca asta/ anesteziați ne locuiam umbrele/ și anxietatea/
singurătatea și frica/ formele sublime ale frigului/
într-un leningrad străbătut/ de la un capăt la altul/ de
un rîu de vodkă/ tremurător ca un șarpe/ sau ca
degetele alcoolicilor/ dimineața/ cînd totul pare a fi
sau/ chiar este/ și doar iluzia/ gestul unui nebun/ o
stranie amploare/ a unui sentiment indescriptibil”
(leningrad). După cum se vede, cu toate că apetitul
avangardist de odinioară este bine ţinut în frîu, în
oglinda freatică a poemelor se reflectă şi noduri de
presiune suprarealistă ori expresionistă. În jurul lor,
palpită însă ecouri referenţiale (coerente), tensiuni
existenţiale (majore) şi pulsiuni disciplinate de o
voinţă poetică pe deplin conştientă de efectele unei
distribuţii corecte de motive, simboluri şi gesticulaţii.
Stocat la putere maximă în acest leningrad
conceput, fără doar şi poate, ca o summa poetica,
acumulatorul de sens liric e dozat cu o atenţie
extremă în celelalte texte – de regulă scurte, dar
intense – din carte. Pe spaţii mici, fără să excludă cu
totul explorarea cu luare-aminte a lumii exterioare,
poetul îi preferă o schiţare (ca şi întîmplătoare a)
contururilor ei pregnante care să îi permită reliefarea
unor emoţii sau trăiri ce ţin deopotrivă de regimul
urgenţei şi cel al exigenţei. O exigenţă dublu
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orientată. Pe de o parte, în direcţia sancţionării
discrete a unei umanităţi descentrate, debusolate, pe
care în general Alexandru Ovidiu Vintilă o priveşte
de la o distanţă care, în loc să îi efaseze, îi evidenţiază
limitele sau golurile: „pe podul londrei/ furia
transparentă a unor ţipete de păsări/ galbene veste
roşii cum sîngele/ lucruri răsărind din apele mării
moarte/ suflete bolnave îndărătul/ unor vieţi răvăşite
de oameni/ umbra umbrei pe nişte închipuite/ cîmpii
alizee o adiere/ răcoarea unui vînt dinspre ţara de foc/
splendide mîini îmbrăţişîndu-te” (ceasul morţii).
Cînd nu îi contrage fatalitatea destinală, în versuri de
o asprime cristalizată pînă aproape de formula
gnomică, la care apelează spre exemplu în Ieşirea din
carapace: „şi totul curge/ atroce de la bun început/ de
la facerea lumii încoace”. Pe de altă parte, în direcţia
distilării unei identităţi care îşi permite luxul
periculos al reflecţiei neconcesive, într-o cameră de
refugiu poetic care îşi păstrează rostul taumaturgic,
deşi pereţii îi sunt adesea întunecaţi de sîngele
angoaselor existenţiale. Extragerea lui se face uneori
fără nicio picătură de anestezic factual, aşa cum se
întîmplă, bunăoară, în poezia intitulată, cu o
simplitate înşelătoare, Doar cu nimic: „pe inima
aspră lucidă/ să te cufunzi în nimic/ aşa cum sîngele/
ţi se roteşte la/ nesfîrşit pînă la capăt”. Alteori, însă,
extracţia e anticipată de o schiţă cu fundal sibilinic şi
urmată de mică intervenţie poietică. Relevant mi se
pare, din această perspectivă, trupul acoperit
dinadins, deşi nu integral, cu pînză textuală:„Pe cer/
trupul moale al unui singur nor/ pe urmă o dîră
însîngerată de lumină/ şi zorii unei zile obişnuite/ dar
e atîta cruzime/ e o mireasmă subţire şi oarbă/ ca o
linie melodică tot mai abruptă/ dar dacă ar fi să
vorbim despre toate/ lucrurile utile despre golul
deplin care/ ne închide într-un cerc despre ploaia
măruntă/ a unor vorbe dinadins/ cînd oscilaţia
pendulului îţi adînceşte privirea/ într-o rutină pur şi
simplu/ de la halucinantul dans al focului şi pînă la/
apele alunecoase ale sîngelui/ iată cum trec
anotimpurile/ propoziţiile dense şi inegale”.
Există, desigur, şi poeme în care unghiul
percepţiei şi axul reflecţiei par a se schimba voit,
pentru ca în avanscena lirică să treacă exerciţii de
admiraţie intertextuală (Pe praful acela, pruncul
serghei, Gustul de praf, pasărea uu), decupaje diurne
sau eboşe etno-identitare (fiii şi fiicele lui Iosif,
Beirut. Mare nostrum, pe măsură ce ritmul vieţilor
noastre). În realitate, însă, frînturile factologice,
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micile fotografii,cu sau fără ancadrament social,
plasate întotdeauna strategic în carte, nu fac altceva
decît să sugereze, odată cu neantul dintr-o lume
radical alienată, necesitatea unei regăsiri de sine
mijlocite fie erotic (cum se fabrică oţelul, Amour
chien fou, Un spaţiu), fie estetic (Abraziv. abrazive,
în lumea unui singur limbaj), dar întotdeauna
alimentată de certitudinea unei ţinte pneumatologice.
Într-o formă ataşantă, ea este aproximată în poemul
antologic care dă şi titlul volumului: „reuşeşti să te
menţii viu/ ca un bărbat perfect fericit/ dar mai ales
cînd lîngă tine zace un mort/ te gîndeşti la mişcarea
diurnă a unor şerpi/ osteneşti ca o dărîmătură şi
inima-ţi/ pe Dumnezeu îl invoci/ frigul/ atîta lucru şi
frigul/ singurătatea minţilor/ transparenţa unui popor
de foci berryman şi/ cîntecul Lui vis”.
Cu toate că e produsul unei conştiinţe pronunţat
etice, poezia lui Alexandru Ovidiu Vintilă ştie să-şi
dezvăluie frumuseţea aspră, de colecţie, fără să pară
inclementă ori inflexibilă. În interstiţiile ei nu tresaltă
nici explozii de mînie, nici jubilaţii cinic întunecate,
ci irizează bucuriile genuine ale unui scriitor
adevărat, dublat de un cititor de cursă lungă şi gust
ireproşabil, pentru care locuirea în chip poetic a lumii
înseamnă în mod obligatoriu şi libertatea
transcenderii ei.
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GHEORGHE IZBĂȘESCU,
NOSTALGIILE UNEI ALTE
VÎRSTE

Dana Raluca SCHIPOR
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lumilor care se deschid şi se întrepătrund,
,,măsurând ale vieţii oscilante hotare”,
poeziile lui Gheorghe Izbăşescu din acest
volum sunt marcate de nostalgia altor lumi
şi a altor vârste. Impregnate de biografism,
poeziile recuperează fantasmele celor mai
mari despărţiri marcate de hotarele vieţii şi
ale morţii, de pierderea unui timp mitic
sub legea lui Pan şi de scindările
permanente dintre ,,chipul interior” şi
,,animalul domestic” al spaţiului cotidian.
O conştiinţă străbătută de tensiunile
cuvântului reliefează chiar în deschiderea
volumului travaliul poetic într-o imagine a
naşterii poeziei din chiar trupul muzei,
încheiată în sens demonstrativ către cititor:
,,Vedeţi?
De-abia
aici
începe
discuţia/dintre cuvântul pe care îl gândesc/şi
cuvântul pe care îl scriu./ Cuvântul care intră
decis în poem/şi nu mai poate ieşi din el
niciodată” (Lentila de contact).
Cel dintâi ciclu poetic pus sub semnul
mitului cristic recuperează astfel câteva din
scenele biblice fundamentale, recurentă fiind în
aceste poezii imaginea ,,Pescarului de oameni”
şi cea a ,,hotarului sfânt”. Dacă în poezia care
deschide acest ciclu iluminarea divină irumpe în
plin real mundan (,,...Şi clopotele-n biserici/
sunt guri de serafimi slăvind Naşterea Sfântă” –
Iisus ne-a deschis în cer albă poartă), imaginile
primitivităţii construite în jurul figurii zeului
Pan reţin altădată subtile note de umor: ,,cu
marginea spre nord/ unde-ncepea neagra
păgânătate,/ Iisus cu ucenicii urmăreau/nimfele
păzind pe zeul Pan/ (pământiu la piele)/ ce
dormita-n frunziş de-altarul său aproape”

CRITICĂ, ESEU

În 1984, la aproape cincizeci de ani, scriitorul
Gheorghe Izbăşescu debuta editorial cu volumul
de poezii Viaţa în tablouri, prefigurând din acest
punct destinul poetului de mai târziu, de numele
căruia rămân astăzi legate câteva volume
semnificative de poezie. După cele două volume
dinainte de ‘90, cel de debut şi Garsoniera 49
(1985), altele precum Coborârea din tablouri
(1993), Melodrama realului (1995), Scările de
marmură (2004) ori Pietonii lui Pan (2010)
aduc în atenţia criticii pe poetul care, fără să se
despartă complet de generaţia în care se năştea
editorial, rămânea legat totuşi de filonul poeziei
şaizeciste în sensibilitatea căreia s-a format în
fapt. Ultimul volum al regretatului poet publicat
în 2012 revine câţiva ani mai târziu, în 2018,
într-o a doua ediţie revăzută şi adăugită, de data
aceasta postum, la editura Junimea, cu o prefaţă
semnată de Nicolae Oprea, semnalizând cu
precădere direcţiile unei opere rămase chiar şi
după publicare în atenţia scriitorului excesiv
preocupat de expresie şi idee, critic şi reflexiv în
raport cu propria sa operă, adept al revizuirilor şi
al rescrierilor, într-o expresie aproape a poeziei
care se hrăneşte din sine însăşi.
Patru cicluri unitare se desprind în această a
doua ediţie a volumului, coagulând universul
liric al unei alte vârste, care pentru poet devine
una eminamente a sistematizărilor poetice şi a
esenţializărilor, legate indisolubil de expresia
timpului ameninţător. Iisus ne-a deschis în cer o
poartă, Fără pericole nu există minuni, Podul
de fier peste Trotuş şi Tunelul prin care am venit
în lume oglindesc astfel coerenţa unei lumi
unitare, fiecare cu iluminările unor experienţe
poetice aparte. Aflate sub semnul dublu al
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(Glasul divin).
Ecouri ale copilăriei revin cu pregnanţă în cel
de-al doilea ciclu poetic, pus cu precădere sub
zodia aceluiaşi zeu Pan: ,,aşa am învăţat primele
părţi/ din biografia naturii/ ucenici ai zeului Pan
între trunchiuri/ de brazi/iar icoanele de-atunci
prin ani/ne-au însoţit creşterea până azi” (Ca
într-un salt pe scenă). Lumea Lăicăiului natal se
deschide ca o fantasmă obsesivă în jurul
aceluiaşi topos, al mesei şi al maşinii de scris
(,,Însă eu mă duc în odaia cu maşina de scris/ săi mângâi clapele pentru un imn divin” – Ecou de
iarnă), unde o altfel de muzică, mediumnică,
întinde ,,glasurile de felinar în eter” spre lumi
subterane, ca în Muzica de orgă a mesei de scris:
,,Încât pe frânghii groase de întuneric/
coborându-mi vocea în sufletul naturii,/ ea o sămi răspundă la apel./ Ispite notorii aducându-mi
în odaie,/ abia atingând covorul moale,/ ca o
experienţă strâns lipită de imaginaţie”.
Legat acest ,,dor fără saţiu” totodată de
,,obsesia chipului interior” ce revine şi în
următoarele două cicluri poetice, într-o
febrilitate a căutărilor permanente, ruptura este
totodată resimţită ca reîntoarcere, ca în poemul
de început: ,,Stau cu ochii înfipţi în fereastră/ să
regăsesc veşmintele zeilor/ unde-n ruine de
temple ne-adastă,/ să-mi revăd sufletul pe care/
mama la naştere mi l-a dat/ nealterat de presiuni
subterane/ (cu stropi de cruzime)/ când spiritul
legiuieşte clipe divine.” (Fără pericole nu există
minuni). Astfel că dacă în Malorica, imaginea
morţii se ţese în jurul motivului surorii pierdute
(,,Că tu n-ai ca noi între pleoape/ o cangrenă ce
ne face retina galbenă de tot”), într-un alt text, o
lumină solară izvorâtă din adâncuri încheie
ciclicitatea unui timp măsurat dincolo de apus şi
răsărit: ,,Soarele e sus şi toamna pe sfârşite/ cât
animăluţe pitice sorb apa morţilor,/ să audă râsul
galben al sorilor din pământ.” (Un bici de aramă
printre frunze).
În cel de-al treilea ciclu poetic, Podul de fier
peste Trotuş, căutările se acutizează, balansând
continuu între două lumi şi între cele două
ipostaze ale fiinţe. Simbol recurent devine astfel
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însuşi ,,podul de fier peste Trotuş”, hotar al
luminilor, precum în textul de deschidere care dă
şi titlul ciclului: ,,Acum chiar am o revelaţie
când trec podul/ de fier peste Trotuş./ Acum
vorbesc limpede şi limpede mi-e carnea/ în gura
viitorului ceasornic,/ întrucât râul îmi împarte/
viaţa în două teritorii deodată.” Recurentă,
imaginea râului revine şi altădată într-o imagine
a fluidizării lumilor, sub impresia unui flux
enigmatic de fantasme şi revelaţii: ,,ireal râu
trăind cu faţa-n jos/ fără să-şi lase în urmă
adresa/ cu scheletul vieţii misterios/ o să ierte
norocul dacă vrea să câştige// iar dacă dă peste
vreun diamant/ acela e sigur ochiul unui mort/ ce
leagă două lumi între ele// şi-atunci la mare
adâncime/ cei dispăruţi deschid obloanele/ să-şi
poată vedea chipul interior” (Ireal râu).
Tentat permanent de această scindare a eului
între ,,eul interior” şi ,,animalul domestic”,
,,prizonier între ziduri şi case”, o serie de texte
reunite sub titlul Animalul domestic
esenţializează căutările eului profund din
primele poezii: ,,Încât în gaura din piept i-e
frică/ să mai privească:/ să nu descopere acolo
cum cineva/i-a modificat chipul şi nu-l mai
recunoaşte” (Animalul domestic, I). Aceeaşi
conştiinţă acută a timpului reclamă, ca şi
altădată, ecourile copilăriei din Lăicăi, sub
acelaşi laitmotiv al reîntoarcerii, ca în poezia
Iarba din curtea casei. În faţa ,,tablourilor cu cei
dragi de pe pereţi”, instanţa poetică nu ia
neapărat calea nostalgiei, cât ia act de
spectralitatea lumii, căci trecutul nu rămâne
amintire, ci apare mai real şi mai fantasmatic ca
niciodată: ,,Cât eu cu muza-n dormitor,
cercetând/tablourile cu cei dragi de pe
pereţi,/bănuiam că nici noi nu suntem foarte
vii,/cum nici ei nu sunt foarte morţi.”. Este
aceeaşi imagine reluată şi în poemul Un vitraliu
electric (,,Că dacă miezul nopţii a trecut,/ fuga
nestăvilită a vremii amestecă/ morţii cu vii, încât
conturul/ de-abia li se mai distinge/ în limba
orologiilor ce-aleargă în zadar”), unde amintirea
nu mai este corelată cu fluxul memoriei, ci cu o
halucinantă percepţie a simţurilor: ,,Dar capului
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de vultur rebel/ nimeni nu-i poate desfigura
amintirile/ când frumosul lor corp rămâne/ un
vitraliu electric, în văzul simţurilor./ Şi carnea
visează alt veştmânt.”.
În cel de-al patrulea ciclu poetic se reliefează
şi mai pregnant această dorinţă spre irealizarea
lumii, surprinsă cu precădere într-o poezie
precum Fotografie inversă. Încă de la
deschiderea acestui grupaj se legitimează astfel
universul poetic într-o mărturie de natura unei
confesiuni artistice: ,,Iar irealitatea este normală
numai atunci/când o ai mereu prezentă în
minte.”, îşi încheie poetul primul text din
Tunelul prin care am venit pe lume, ce dă de fapt
şi titlul întregului ciclu. O altă poezie, precum
Las inima în locul meu să vorbească debutează
similar, într-o perspectivă permanent orientată
dinspre înăuntrul lucrurilor înspre lumea
dinafară: ,,Ştiind că o experienţă precisă/ mereu
din lăuntrul ei se defineşte,/în ceasurile grele/ las
inima în locul meu să vorbească.”.
Oprindu-se asupra imaginii ,,soarelui din
adâncuri” în poezia Cu o gură zâmbitoare –
metaforă care recidivează în mod curent pe întreg
cuprinsul volumului, într-o imagine similară întro poezie precum Un bici de aramă printre frunze,
ori metamorfozându-se în imaginea ,,părului
galben” ce se înalţă din pământul negru al
cimitirului, în dreptul mormântului părinţilor, în
Iarba din curtea casei – poezia lui Gheorghe
Izbăşescu reface în ansamblu imaginea răsturnată
a celeilalte lumi, ce nu doar irumpe permanent în
mijlocul realităţilor noastre, ci care şi mobilizează
o idee regeneratoare în esenţă, precum în strofa:
,,Şi-atunci cu o gură zâmbitoare/ soarele-şi mişcă
vorbele violete/ călătorind din zenit în nadir/
accelerând roţile timpului/ ca pe un cârd de
furnici/ de parcă m-ar fi îmbrăcat/ în veştmântul
celor înviaţi din morţi”. De aceea conştiinţa
finalităţii din poemul final, ,,măsurând ale vieţii
hotare”, este străbătută de luminozitatea
peisajului ce va să vie: ,,Simţind că în curând va
ninge:/ zăpadă, numai zăpadă” (Zăpadă, numai
zăpadă).
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Volumul poetului Gheorghe Izbăşescu,
apărut postum într-o a doua ediţie, stă în
întregime sub semnul ,,râsului galben”, marcând
o ultimă etapă a poeziei şi o altă vârstă a creaţiei
poetice. Sub această conştiinţă acută a timpului,
o mitologie a începuturilor renaşte permanent
într-o mişcare fluidă între lumi şi euri, între
vizibil şi invizibil, între real şi subteran,
acutizând nostalgii străbătute în permanenţă de
biografism, de atmosfera şi memoria Lăicăiului
natal. Poeziile reunite în cele patru cicluri
unitare se află cu toatele în esenţă ,,sub securea
timpului”, cum textul însuşi o mărturiseşte la un
moment dat, vestind aidoma ,,o lume care piere/
sau una care vine/ din alte vremi, ca o cetate
sfântă”. Volum aflat cu precădere în preajma
mitului biblic, orientându-se spre vârste aflate
sub zodia lui Pan, populat de figuri emblemă
precum muza Mona-Ra ori Malorica,
recuperând toposuri ale liricii sale în general,
precum cel al odăii de scris cu maşina ,,cu burtă
nichelată”, acesta radiografiază direcţiile ultimei
etape pe care lirica lui Gheorghe Izbăşescu a
urmat-o.
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DIN CĂRUCIOR
Adrian G. ROMILA

Noul roman al Lilianei Corobca prelungește
prin fina introspecție feminină ecouri din
precedentul Imperiul fetelor bătrâne (2015) și
schimbă total registrul din mai apropiatul
Capătul drumului (2017), care desfășura o
poveste de Gulag. A nu se înțelege, însă, că ar fi
vorba de vreun program feminist, căci
experiența propusă de acest nou roman e
universală, ofertantă narativ și nu are niciun
accent corect politic. Așadar, Buburuza
(Polirom, 2019) e conceput ca o lungă
confesiune pe care protagonista o înregistrează
pe un mic dispozitiv portabil, la solicitarea unei
jurnaliste. Ineditul narațiunii vine din faptul că
eroina e imobilizată din copilărie într-un
cărucior cu rotile și astfel toată existența ei
capătă mai degrabă coloratura analitică a unei
contemplații din poziție statică, decât aceea a
unei implicări efective.
Dar pentru Vasilița Buburuza viața nu e deloc
lipsită de evenimente, chiar dacă ele se
concentrează cu precădere în reverberațiile
interioare ale contactului cu lumea. Participarea
fetei la propriul periplu are, totuși, datele unei
trăiri efective, dar condiționate de posibilitățile
unei „persoane cu dizabilități”, în variantă
oficială, sau ale unei „handicapate”,
„schiloade”, „șchioape”, în varianta uzuală mult
mai des întâlnită în cotidian, din nefericire.
Marcată de această tară și teribil de ambițioasă,
eroina depune un efort uriaș pentru a-și depăși
condiția: dintr-o familie numeroasă și săracă, cu
o mamă-victimă a tatălui alcoolic, născută întrun sat basarabean atins de pauperizarea de după
1990, Buburuza evadează prin viața interioară
și școală. Absolvă cu succes două facultăți,
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filosofie și limbi străine, își ia un doctorat în
umanioare, e remarcată de profesori, de oameni
politici și din din mass-media și ajunge, astfel,
nu doar să se întrețină prin mijloace proprii, ci și
să-i ajute pe ai săi. Are propria garsonieră, dă
meditații, scrie la reviste, își plătește o menajeră,
îți cumpără laptop, se îmbracă și se îngrijește
foarte cochet. Devenită un prilej de mândrie
pentru cei din familie (jenați de un asemenea
membru, o marginalizaseră mereu) și confidentă
a multora din jur (căruciorul se transformă întro canapea de psihanalist cu care-și îmbogățește
experiențele), personajul ajunge, până la urmă,
propriul ei confident. Declarația în fața
microfonului alcătuiește substanța acestui
roman care evoluează sinuos, vag cronologic,
lăsat la capriciile memoriei afective și ale
deselor flash-urilor onirice compensatorii, cu
bune
intermezzo-uri
lirice.
Copilăria,
adolescența, evenimentele reale, visurile, micile
și semnificativele întâmplări, relațiile cu unul
sau cu altul, dorințele neîmplinite, satisfacțiile,
dezamăgirile, bucuriile simple ale naturii,
reflecțiile sunt tot atâtea puncte nodale ale unei
narațiuni care impresionează prin franchețea și
varietatea pulsațiilor, prin ramificațiile multiple
ale unei existențe remarcabile ca profunzime
intelectuală și sufletească.
Perspectiva celorlalți e un alt motor al
romanului, căci de la cei din familie până la
profesori, la colegii de facultate, la iubiți și la
prieteni, cu toții administrează în moduri diferite
relația cu frumoasa fată indispensabil legată de
cărucior. Două întâmplări dramatice i-au marcat
implacabil destinul: un gest brusc al bunicii
dinspre tată, care a dus la scurtarea unui picior
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de la vârstă fragedă, și neglijența tatălui, care a
permis ca un morman de lemne să se
prăbușească peste copil și să-i oprească evoluția
fizică normală. Complexele de vinovăție ale
celor care ar fi trebuit s-o ocrotească au
reverberații până târziu, la maturitate, deși
victima lor (văzută ca sursă de eclactanță socială
și de venit, în continuare) nu le răspunde cu
aceeași monedă. Apoi, sunt cei trei iubiți prin
care, în ciuda prejudecăților despre
„handicapați”, Buburuza plonjează în adâncurile
unor atașamente complexe prin implicațiile
sexuale și sufletești. Aura „romantică” a
întâlnirilor erotice va fi mereu secondată de
necesitatea raportării la imobilitate, căci oala de
noapte plină și imposibilitatea de a merge la baie
singură vor constitui mereu etape de depășit. Cu
Inochentie a cunoscut inocența memorabilă a
unei legături adolescentine în peisajul rural
natal, susținută de faptul că băiatul era, la rândui, imobilizat într-un cărucior. Cu Leonid, ca
studentă, lucrurile au evoluat, dar nu întotdeauna
favorabil, căci băiatul, inferior intelectual și
material, a profitat de prezența fetei alături din
toate punctele de vedere. El e și cel care îi va
face cunoscută apropierea morții, într-un gest
subit de răzbunare geloasă: o lasă în cada din
garsonieră cu apa curgând, amenințînd să o
înece. Victor, realizatorul emisiunilor de la
radio, o va învăța mai târziu ce înseamnă
tandrețea dezinteresată și o va iniția în muzica
clasică. Dar eșecul erotic succesiv, mai ales
pentru o fată în situația ei, e o realitate cu care
trebuie să se obișnuiască, odată cu trecerea
timpului. Cine să se lege de ea definitiv, pe cine
să împovăreze pentru totdeauna, cui să-i ceară
să-și asume o viață în care combinația subtilă
dintre un samaritean și un amant e atât de greu
de suportat? Reducerea vieții la esențial și
împroprierea morții rămân singurele lucruri
importante pentru admiratoarea gingașelor
buburuzelor pe care le vedea, în copilărie, cu
Inochentie.
„Cad năframele, basmalele, vălurile, eșarfele
și văd lucrurile din jur mai limpezi, mai simple,

mai clare. Învăț să mă bucur, învăț să nu mă
întristez. Înainte aș fi plâns dacă pățeam unaalta. Acum doar mă bucur, nu las mărunțișurile
vieții să mă inunde. Sunt câteva principii,
cuvinte puternice care contează cu adevărat,
celelalte există numai dacă le dai importanță.
Mamă, familie, sănătate, soare, pâine, apă,
dragoste!
Moartea a fost tema, vecina, prietena,
dușmana, prea prezentă. Trebuie s-o uit, e greu.
Am alungat-o, și o alung mereu, cu toată
vehemența”.
Noul roman al Lilianei Corobca propune un
caz a cărui realitate dură ne scapă celor mai
mulți dintre noi: viața în cărucior. Potențialitatea
lui literară e amplificată de portretul unei eroine
fragile, inteligente și curajoase, care luptă să-și
păstreze normalitatea într-o lume care o
stigmatizează subtil, adesea cu prost mascate
aparențe. Confesiunea ei e convingătoare și ca
text jurnalistic, așa cum se pretinde, și ca text
estetic, ceea ce este. Oricum am lua-o, e proză
adevărată.
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CLAUSTRAT ÎN EXISTENŢĂ
Ioan LASCU
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Baconsky, Ion Horea, Ion Gheorghe ş.a.
Cele patru „vise de dimineaţă” ce deschid
antologia sunt Păpuşarul, Bună dimineaţa,
Moment cehovian, Cei doi, primul dedicat lui
Serghei Obrazţov, iar următoarele două lui
Anton Pavlovici Cehov. Obiceiul de a dedica
poezii unor scriitori prieteni sau unor
personalităţi literare şi artistice a persistat de-a
lungul prestaţiei poetice a lui Florin Mugur. Ilie
Constantin, Maria Banuş, Radu Petrescu, Paul
Georgescu, Dana Dumitriu, Bruno Schultz,
Norman Manea, Marin Preda se regăsesc sub
titlurile unora dintre poemele antologate. Se pot
adăuga Tata, Uca, Dina Georgescu, Iulia. Lui
Paul Georgescu şi lui Marin Preda poetul le-a
dedicat şi câte un volum de „Convorbiri...”. Că
în poemele respective se ghicesc, într-o măsură
variabilă, impresii, atitudini şi sentimente
suscitate de figura şi opera respectivilor scriitori
este un aspect analizabil, cu atât mai mult cu cât
o atare observaţie este valabilă cu privire la
personaje literare şi figuri istorice cunoscute. Regele
Ioan (personaj recurent), Richard III, Falstaff, Hokusai,
Bosch, A.E. Baconsky, B. Fundoianu, regele Lear,
Mariana Marin, Mitică (alt personaj recurent),
Jumătate-de-om, Marele inchizitor, Garibaldi, Toma
d’Aquino, Scufiţa Roşie, Norbert Wiener, Adorno,
„anton pavlovici cehov” sunt doar câteva cu prezenţă
aleatorie dată fiind şi selecţia pentru antologare care,
fără îndoială, a avut la bază criterii valorice.
Eroi biblici şi zeităţi eline completează această
galerie, desigur că mult mai bogată în extensia operei
integrale a lui Florin Mugur. Dacă un întreg volum se
intitulează Mituri (1967), altele en revanche se cheamă
Cartea regilor (1970) şi Cartea prinţului (1973). În
afară de apetenţa vădită pentru mitologic, pentru
histrionic şi pentru livresc (a nu se ignora antologia şi
poemul omonim Dansul cu cartea, 1981), preferinţa
pentru fantastic şi fabulos, pe alocuri întreţinută tot
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Poet înnăscut, cu un destin legat ani buni de Editura
„Cartea Românească”, redactor-şef adjunct la revista
„Argeş” în perioada G. Tomozei, Florin Mugur a fost,
timp de patru decenii, o prezenţă constantă în arena
literară, traversând toate etapele, de la avântul
ideologizant, trecând pe la Şcoala de Literatură şi
Critică Literară, unde l-a cunoscut pe Nicolae Labiş, şi
ajungând la sfârşitul deceniului 9 în proximitatea
textualismului fără a fi anexat de acesta. A debutat în
volum la numai 19 ani, în 1953, cu Cântecul lui
Philipp Müller şi a continuat, în aceeaşi manieră, cu
Romantism (1956). „Maniera” în care fuseseră scrise
cele două volume, adică realismul schematic şi
convenţional dictat de ideologia proletcultistă, l-a
determinat pe poet să le treacă ulterior sub tăcere. Deşi
Visele de dimineaţă (1961) au fost, cel puţin iniţial,
tratate identic, poetul şi critica literară le-au
reconsiderat în măsura în care autorului îi reuşea
parţial desprinderea de „mimesisul labişian” şi
atingerea unui grad de poeticitate autentică, personală.
De aceea, deschiderea antologiei O sută şi una de
poezii cu patru poeme preluate din acest al treilea
volum este justificată. Seria antologică de poezie ce
apare sub acest titlu înseamnă concretizarea unui
proiect al Editurii Academiei Române (coordonator
Dumitru Radu Popescu, redactor Magdalena
Bedrosian), iar volumul ce reuneşte poeme din creaţia
lui Florin Mugur a fost publicat în 2018 însoţit de un
grupaj de referinţe critice şi un studiu introductiv
semnat de George Manolache. În seria academică O
sută şi una de poezii, având drept ţintă, între altele,
promovarea unor poeţi valoroşi de limbă română din
afara frontierelor naţionale, au apărut, începând din
2007, creaţii de Grigore Vieru, Gabriela Melinescu,
Ion Miloş, Arcadie Suceveanu, Vasile Tărâţeanu, iar
din ţară, tot cu funcţie promoţională, Mihai Eminescu,
Ion Creangă, Ion Luca Caragiale, Camil Petrescu,
Petre Stoica, Ileana Mălăncioiu, Radu Stanca, Nichita
Stănescu, Zaharia Stancu, Ioan Alexandru, A.E.
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prin livresc, este încifrată în plăsmuiri zoologice
„ieroglifice”: firminul, colunul, sivirul, globeii, atta,
siheia, erţogul. Firminul ce are o organicitate grea,
îngroşată, „e animalul sudului, il povero/ el are vinele
puternice şi groase/ în care gâlgâie nebun sângele roşu/
sângele negru-al inocenţilor”. „Colunul era alb – abia
mergea/ fricos, de parc-ar fi călcat pe piersici.” Sivirul
este un monstru cu asupra de măsură fabulos şi baroc:
„Cu labele în lungi mănuşi de sticlă/ un animal în frac
adulmecând/ fantoma ta iubito – [...]// Ochi enormi şi
trişti călătorind/ prin viaţa leneşă a filosofilor.// Capul
magnific, un castel plin de stafii./ Tremurul membrelor
căzute-n disgraţie/ cu-o clipă înaintea marii crize.// El
cade lin. Pe buze, un vierme de mătase./ O dulce javră
de parfum dormind/ lângă copitele înmănunşate”.
„Globeii puri cutreieră grădinile –/ glu-glu, spun ei, dar
ochii voştri limpezi/ cum o mai duc?”. Atta,
caraghioasă, inconsistentă, de fapt fantomatică –
precum un soi de himeră, este un „animal pe care îl
aud/ un plânset insistent şi plicticos/ de fată care sfâşie
mătase/ un animal pe care l-am atins/ pe care într-o zi/
l-am prins în palmă/ dar palma era goală/ şi numai în
oglindă/ vedeam că duce totuşi pe ape argintii/ o masă
delicată de păr blond/ o mare buclă/ respirând în pace.”
Siheia este aeriană, retrogradă şi amnezică, „seamănă
cu fluturele/ un duh de fluture, nici nu există/ are o mie
de antene şi de guri/ bâjbâie lung şi roade-n întuneric/
fără antene, fără guri, mănâncă/ urma cernelii, soarbe
scurt cerneala// şi într-o dimineaţă/ deschizi cărţile/ şi
cărţile au paginile albe.// Nu poţi lupta-mpotriva ei./ Nai arme şi nu există nicio apărare// […]// siheia şovăie/
siheia tremură şi dă-napoi/ cu toate lungile-i antene
pâlpâind”. Erţogul ar putea fi o struţocămilă în altă
ipostază, boreală, „un urs alb/ [cu] gât de lebădă”. Este
sfielnic şi cu tristeţe aplecat spre gândiri filosoficeşti,
întrezărind chiar şi tremurul abia sesizabil al lumii
mărunte: „Cum să-şi ridice capul din pământ?/ Ochii
enormi şi trişti călătorind/ prin viaţa leneşă a
filosofilor// [...]/ Vede-ntre fire tremurul furnicii/ şi
lacrima pe care trupul ei lucios/ o difuzează în văzduh
când moare.” Cu excepţia ultimei fantasmagorii
animaliere (Erţogul în Dansul cu cartea, 1981), tot
acest bestiar fabulos este convocat laolaltă în arca
volumului Roman (1975), titlul amintind, mai degrabă
vag, de un poem omonim al lui Arthur Rimbaud decât
de ceea ce se poate asemăna genului romanesc. Este
limpede marcat momentul unei poezii ce cultivă
bizareria ludică, dispersia ideatică şi imagistică la
modul aleatoriu, apropiindu-se de un ermetism sui
generis.
„Lasă hârtiile, îmi strigă pieptănându-se./ O noapte
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plină de băieţi trosnind chibrituri/ părul ei lung muncit
de dulci trufii.// Iar eu mai scriu un vers şi încă unul/ în
timp ce-mi pun cămaşa alungându-mi/ din mâneci un
neam leneş de stafii// şi verbele înfulecă grăbite/
zgomotul părului, băieţii, pieptenul/ de tablă gri. Vreau
s-o sărut, o las să vie// dar cineva-ntre gura mea şi-a ei/
aşază lent/ o foaie de hârtie.” (Roman, p. 75).
O închidere în poem, o conflictualitate uşor frivolă
între erotism şi travaliul creator surprind prin
incompatibilitatea dintre existenţă şi vocaţie, dintre
cotidian şi contemplaţie: cel ce nu poate „lăsa hârtiile”
fiind posedat de ele, nu poate fi spontan în relaţie cu
partenera „trufaş de dulce”. Ipostaza aminteşte de un
Baudelaire visător în bucătăria iubitei: „Dar mănâncăţi odată supa, dracii tăi de vânător de nori!”, refuzând
totodată idila nocturnă galantă după modelul lui
Jacques Prévert din Paris by Night. Ca E.A. Poe şi
corbul „Nevermore” fatal profetizându-i, F.M. este
supravegheat şi ameninţat de Bufniţa de bibliotecă
metamorfozată în „o lacrimă/ din Europa de sud-est,
rostogolindu-se/ peste nişte graniţe/ pline de praf” către
un loc al izolării şi al întristării, „undeva spre punctul
în care copil/ am văzut primul mort” (Bufniţa de
bibliotecă în Portretul unui necunoscut, 1980).
Claustrat într-o existenţă, singura posibilă în acel „loc
al izolării şi al întristării”, F.M. îşi uită eleganţa
cavalerească a manierelor, îşi uită visurile, se
închistează şi se retrage de-a-ndăratelea din faţa
bătrâneţii premature:
„Unde vă sunt/ domnule F.M./ manierele// unde vă
este idealul/ de a ajunge locotenent de cavalerie?//
Degeaba fâşie copacul/ din faţa ferestrei pline de
mănuşi de mătase// s-au cam terminat/ nişte lucruri/
domnule F.M.// Mâna voastră/ trăgându-se ca un rac/
din mănuşa de lemn a bătrâneţii” (Unde în Piatra
palidă, 1977).
Delicateţea, fineţea unei vieţi constrânse la
renunţări şi la claustrare este simbolizată prin mănuşă,
imagine recurentă, obsesivă aproape, răspândită prin
mai toate volumele de poeme ale lui Florin Mugur
(F.M.). Piatra palidă, carte publicată la mijlocul vieţii
creatoare îmi pare a se situa, alături de Portretul unui
necunoscut, la apogeul poeziei sale. Poemul cu acelaşi
titlu apărut în 1967 în Mituri anticipa volumul ulterior
cu zece ani, oferind în acelaşi timp un crez şi un
autoportret esenţial, spiritual şi existenţial de mare
profunzime şi veridicitate:
„Piatra lovită de copite, piatra/ bătută lung pe
nicovala zilei,/ piatra senină, răbdătoare, piatra/ de
care-ţi sprijini palma, ridicându-te,/ şi care ia, deodată,
forma palmei/ piatra, frumoasa mea piatră...// Sunt
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doar un abur dens pe un trunchi de piatră./ Piatra
mereu. Te-aşteaptă la plecare,/ grea, să poţi merge mai
departe. Piatra/ muncită, aspră, ca un cap de sfânt./
Piatra speranţei. Piatra-nseninării./ Copil al aşezărilor
noi, piatra/ în care noaptea mai vuieşte râul./ Ea
singură, desăvârşită, piatra/ cu toate razele strânsenăuntru –/ îngăduindu-mi astăzi această carte/ ca un
Olimp cu zeii obosiţi.”
Basorelief, efigie, simbol al durabilităţii şi cutie
magică în care sunt închise chintesenţele (speranţa,
înseninarea, viitorul, aureola secretă, matca originilor),
piatra este consacrată drept un suport al existenţei
aburoase şi o garanţie a continuităţii, o închidere în
densitate şi durată. Poemul, ca şi volumul Piatra
palidă, dezvăluie un demers obstinat al identificării şi
al aflării propriei substanţialităţi prin refuzul oricărei
gratuităţi sau tentaţii calofile. Este o poezie a
tensiunilor, a unei crispări dureroase, a unui scepticism
când reprimat, când mai puţin temperat, a unei
dezabuzări şi deziluzii, cu toatele străbătătoare către
inconsolarea unui spirit tragic. În mare parte aceste
declicuri sunt implicate în „referinţe de ordin biografic
şi existenţial” şi în „trimiteri la o realitate evidentă sau
bănuită”, dacă ar fi să împrumutăm două sintagme ale
lui Lucian Raicu. Acelaşi distins critic va continua să
traseze, în Practica scrisului şi experienţa lecturii
(1978), conturul de specificitate al poetului Florin
Mugur:
„Natură problematică prin excelenţă, suferind de
toate întrebările posibile, uşor i-ar fi să-şi caute
refugiul într-o retorică a soluţiilor abstracte, a
certitudinilor artificial dobândite, repede abandonate.
Dar cu bună ştiinţă s-a deprins să refuze acest drum şi
să-şi interzică iluzia. […].
În ciuda unor impresii superficiale, dincolo de
aparenţele dezabuzării, dincolo chiar de un aspect
sceptic, pe care şi-l cultivă cu ironică eleganţă, ca pe un
străvechi blazon, poezia lui Florin Mugur este una
substanţial activă, o poezie a încordării şi a luptei, a
rezistenţei la ispitele resemnării în continuă stare de
veghe.”
Cu gândul la un spectacol amânat, gând împlinit
până la urmă în 1985 (v. vol. Spectacolul amânat),
Florin Mugur a descoperit în histrionism nu numai un
fel de dedublare expiatoare, ci şi ipostazele unui joc
ironic cu sine, „supapa bufoneriei” (expresie a lui
Adrian Dinu Rachieru) evacuând intermitent temerile,
obsesiile, şi întorcându-i privirea către Shakespeare şi
Caragiale. Cu toate că, nu cu mult înainte, piatra lăsa
impresia de densitate şi durabilitate, ea capătă repede
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paloare, cum palide vor deveni şi iubirea, şi poezia: „Şi
uite cât de palidă-i femeia/ care s-a dus – şi ceasul bate
palid/ şi piatra palidă e singură şi tace. […]/
Literaturile/ fumegă palide...” (Cineva ducându-ţi..., p.
127). Un decor în care „comedia erorilor” dintr-o
existenţă claustrată în sine va să aibă un final grotesc şi
terifiant se desluşeşte încă din 1970: „Un scaun în
mijlocul unei pieţe golite.// Şi ce lanţuri de
spânzurătoare atârnă/ deasupra-i, ce smulgeri de mâini
şi de haine,/ de vechi decoraţii, de sceptre, de aripi
murdare.// [...]// Dar el există toată noaptea. Şi sunt
sigur/ că s-a mişcat, că mâine dimineaţă/ am să-l
găsesc în faţa casei mele/ negru, brutal, sigur pe sine
însuşi,// smucindu-şi cele o sută de steaguri ferfeniţite/
şi cei o sută de regi mizerabili/ agăţaţi de spătarele lui
şi urlând.” (Miraj în Cartea regilor, p. 52). O comedie
tristă jucată într-un decor dezolant, absurd de-a dreptul,
îi aduce în scenă atât pe Lear, „un bătrân gras cu ceva
de vrabie rătăcită”, dar şi pe Mitică cel „fragil” care „se
naşte poet”, cel „auriu şi amar şi răcoros şi înţepător.”
Căutând să evadeze din întunericul injust şi alienant,
autorului, regizor dar şi spectator, i-ar fi priit compania
lui Mitică, uşuratică, superficială, dar consolatoare:
„Serile amantele lui parfumează străzile Bucureştiului/
cu vaporizatorul/ serile Mitică e singur şi rătăcit/ ca
tâmpla unei vrăbii de pe Bibescu Vodă –/ stenahorie
sub stelele de aprilie./ Am patruzeci şi opt de ani./ Aici
sunt, Mitică, dincolo de geamul vitrinei./ Primăvara
scobeşte gropi mici în caldarâm./ În gropi se adună
parfum”.
Contradictorie şi nu arareori dătătoare de
perplexitate, aparent confuză, inconstantă şi criptică pe
alocuri, o poezie a închiderii ca experiment trăit,
scriitură şi mesaj, scrisă de un autor „Ispitit de jocul
ironic cu sinele, pendulând între lehamite şi bonomie,
torturat de asaltul neliniştilor” (Adrian Dinu Rachieru
în Convorbiri literare, octombrie, 2016), creaţia lui
Florin Mugur este grea de sensuri şi de tentaţii,
multipolară, dar insuficient explorată şi (re)evaluată.
De aceea ne alăturăm lui Adrian Dinu Rachieru şi
subliniem că ea se impune a fi repusă în circuit şi, în
această privinţă, apreciem că selecţia oferită prin
antologia O sută şi una de poezii, Editura Academiei
Române, 2018, este un prim pas remarcabil pe acest
drum.
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ALEXANDRU VLAD
ŞI DANIEL MOŞOIU
– DIALOGURI PE CALEA UNDELOR

Diana BLAGA

În martie 2015 murea unul dintre prozatorii
cu o voce distinctă în literatura română
contemporană, Alexandru Vlad. Începuturile
creației sale se plasează în anii ‘70, în paginile
revistei „Echinox”, în redacția căreia a lucrat cot
la cot cu colegi ai săi de facultate, printre care Al.
Cistelecan sau Gheorghe Perian, care l-au și
introdus aici. Debutul editorial a avut loc în
1980, cu volumul de povestiri Aripa grifonului,
pentru care a primit și premiul pentru debut din
partea Uniunii Scriitorilor. După un al doilea
volum de proză scurtă, Drumul spre Polul Sud,
vine și primul roman al scriitorului, Frigul verii
(1985). Alexandru Vlad continuă să scrie
constant și după 1989, publicând atât proză
scurtă, cât și roman. Dintre titlurile ultimelor
decenii – proză scurtă și roman deopotrivă –
menționăm Atena, Atena (1994), Viața mea în
slujba statului (2004), Curcubeul dublu (2008),
Măsline aproape gratis (2010), Ploile amare
(2011), Omul de la fereastră (2015) ș.a.
Redactorul clujean al revistei „Vatra” a fost și un
traducător dedicat unor autori precum Joseph
Conrad, Henry Miller, Graham Greene ș.a.,
scriitori cu care își găsește și își recunoaște
afinități.
Interlocutor degajat, fermecător într-ale
cuvintelor, Alexandru Vlad a fost unul dintre
invitații preferați ai lui Daniel Moșoiu în
emisiunile realizate de acesta la Radio Cluj. Mai
exact, este vorba despre emisiunile culturale
realizate în timp de poet la postul de radio
clujean, printre care și Semn de carte. Din
această sursă au fost extrase o serie de dialoguri
(șapte la număr) purtate de cei doi, gazdă a
emisiunii și invitat, în perioada 2008 – 2012.
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Acestora li se adaugă alte intervenții și interviuri
ale lui Alexandru Vlad la inițiativa lui Daniel
Moșoiu atât dinaintea acestui interval temporal,
cât și câteva din puținii ani de după. Astfel, în
2019, la Editura Școala Ardeleană din ClujNapoca a fost lansat volumul Acordul fin.
Convorbiri cu Alexandru Vlad, volum realizat de
Daniel Moșoiu. Textele care alcătuiesc această
carte sunt extrase de realizatorul radiofonic din
arhivele instituției, precum și din, cum o spune
confesiv la începutul volumului, „arhiva mea
audio sentimentală”. Redarea scripturală a
discuțiilor la care a fost invitat Alexandru Vlad
păstrează, prin grija lui Daniel Moșoiu față de
modul în care convertirea între medii a fost
realizată, oralitatea dialogului, spontaneitatea
replicilor. Acest fapt are menirea de a-l surprinde
pe prozator în esența sa, de a crea „o expunere
holografică” a acestui „melancolic reprimat și
ascuns după replici ironice”, după cum observă
în prefața volumului Al. Cistelecan. Senzația de
prezență a prozatorului odată cu reluarea acestor
interviuri o declară și Ion Mureșan, prieten
nedespărțit al lui Alexandru Vlad, care semnează
textul din finalul acestui volum, text cu titlul
Convorbiri cu un prieten dus, ca o continuare la
convorbirile incluse aici: „de sub vocea lichidă i
se contura treptat chipul”.
Interviurile cuprinse în Acordul fin introduc
cititorul în laboratorul de creație al lui Alexandru
Vlad, dar nu numai, ci chiar mai larg, în
laboratorul gândirii prozatorului. El dezvăluie
fără rețineri și totodată fără afectare parcursul
unei idei de la nașterea sa până ajunge să capete
forma unui tom pe raftul unei librării. Când
întâlnirile radiofonice reproduse aici au drept
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punct de pornire un volum proaspăt lansat, cum
este cazul Curcubeului dublu sau al romanului
Ploile amare, traseul acesta este realizat,
Alexandru
Vlad
conturând
ceea
ce
intervievatorul său cataloghează drept „un atelier
de scriere”. Însă chiar dacă asupra eforturilor
creatoare dă mărturie prozatorul, în configurația
unei cărți acestea nu trebuie să fie vizibile:
„Niciodată nu trebuie să se observe cât de greu ai
scris textele”, „la lectură nu este voie să se
observe ezitările”. Ploile amare este exemplar
din acest punct de vedere. Apărut în 2011 la
Editura Charmides, romanul a fost început însă
încă din anii ‘80, drept care Alexandru Vlad
spune despre el că este „romanul meu de sertar”.
Este, de altfel, putem spune, laitmotivul
conversațiilor inițiate de Daniel Moșoiu la radio,
întrucât acesta revine ca work in progress
constant înainte de apariție. Odată încheiat și
publicat, a vorbi despre el îi vine greu
romancierului, care abia ieșit din actul creator
simte că „am rămas sărac de cuvinte”.
În siajul dezvăluirilor din laboratorul de
creație al lui Alexandru Vlad se află și cheia
pentru titlul volumului, Acordul fin. Ce
reprezintă acesta pentru prozator aflăm din
interviul datat 28 februarie 2011. În strânsă
legătură cu efortul pe care actul creator îl
presupune, „acordul fin” reprezintă descoperirea
acelui punct care face ca intențiile scriitorului să
se alinieze cu forma pe care acestea o îmbracă.
Prozatorul explică: „Textul e acolo, informația
pe care trebuie s-o găsească cititorul este acolo,
dar ceva îi lipsește. Și-atunci trebuie să vedem
ce, cum animăm, cum schimbăm puțin
perspectiva. Undeva există un acord atât de fin,
încât nici nu ți-l pot spune acum. [...] Cititorul
trebuie să iasă din orice simetrie și totul să
meargă lin înainte. Ei, aici undeva e problema
aceea a acordului fin. Am ajuns la pagina 300 a
doua oară și aici am o mică problemă care se
rezolvă prin stat și așteptat, prin lene, prin
găsirea cheii, a soluției... Textul e acolo, însă, e
acolo!”
Importanța găsirii unei ieșiri este cu atât mai
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mare cu cât creatorul de lumi Alexandru Vlad are
constant în minte cititorul, un cititor extrem de
riguros cu modul în care sunt îmbinate frazele,
cu modul în care este construită lumea pe care o
pătrunde, întrucât este întrupat de el însuși în
primul rând: „scriu cartea aceea pentru mine, eu
sunt cititorul în clipa aceea”. Când scriitorul
pleacă chiar din postura cititorului, viitorul lector
care este așteptat nu poate fi decât unul
„competent”, „solidar” cu autorul, implicat, activ
în participarea sa la lectură. Căci Alexandru Vlad
face parte din tagma scriitorilor care nu spun
totul, a căror operă conține un strat dincolo de
suprafață, care așteaptă să fie dezvăluit. Extrem
de interesante sunt și reflecțiile lui Alexandru
Vlad privind meseria de scriitor în sine. Privită
din perspectivă vocațională, i se stabilesc
primele manifestări încă din primii ani de școală
pentru a se ajunge, printr-un traseu liceal și
universitar, la debutul din 1973 din „Echinox”.
Prietenia dintre Alexandru Vlad și Ion
Mureșan reprezintă obiectul celei de-a doua părți
din Acordul fin. O prietenie bazată pe afinitate,
pe spirite asemenea. O prietenie de cafenea,
dintre un prozator și un poet care se apreciază și
se ironizează cu afecțiune reciproc. Daniel
Moșoiu surprinde dinamica acestei legături de
profundă amiciție în două interviuri colective
luate celor doi la distanță de 13 ani, în 1998,
respectiv 2011. Acestea sunt completate de alte
două scurte intervenții comune, care relevă
același umor, aceleași jocuri amicale, parte ale
unui dialog alert. Prietenia Vlad – Mureșan este
documentată și de o mare parte din fotografiile
incluse în finalul acestui volum. În interviuriletandem, Alexandru Vlad și Ion Mureșan
rememorează imaginea Clujului studenției lor, a
orașului din momentul debutului, Clujul cultural
și impresiile de durată – deopotrivă pozitive și
amare – pe care acesta le-a lăsat în memoria lor
afectivă. Starea literaturii după 1989, precum și
problema apolitismului, asupra căreia se
conchide că este necesar ca intelectualii să se
implice din punct de vedere politic într-o
societate aflată în schimbare, sunt alte chestiuni
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asupra cărora cei doi scriitori se opresc.
Configurarea operei fiecăruia prin prisma
genului abordat de celălalt este, însă,
dimensiunea care captează și captivează.
Alexandru Vlad dezvăluie romantic existența
unui miez poetic în proza sa: „am ascuns de câte
ori am putut propria-mi poezie în paragrafele
unui roman, în frazele lui”. De cealaltă parte, Ion
Mureșan extrage din proză „câte un grăunte de
sens și de viață”, care îi înlesnește senzația
dilatării temporale. În linie vocațională se
plasează și anecdota povestită de Alexandru
Vlad în 2014 la evenimentul lansării volumului
său Cenușă în buzunare și al volumului de eseuri
Oglinda aburită semnat de Ion Mureșan. Aici
aflăm originile cvasifabulatorii ale legăturii lor
strânse până la confuzie: „Totul a început clar și
precis într-o zi prin ‘76 când venea la
Anticariatul unde lucram și îmi cerea cărți de
poezie, de filosofie, de proză. Și-am zis: așa nu
mai merge. Și-am ieșit amândoi în piață, pe
pietrișul din fața statuii, și-am zis: ce vrei tu să
faci în viață? Eu vreau să scriu poezie și tu o să
scrii proză. Chiar așa? Tu hotărăști? Uite, dăm cu
banul. Pajura e poezia și capul e proza. Bine. Șia dat poetul cu moneda. Și-a căzut capul. M-am
uitat pe sus cum trecea o pasăre și până atunci a
profitat și-a întors moneda. Mi-a spus: acuma dă
tu. Am dat eu și-a ieșit pajură. Atunci a fost
înțelegător, și-a legat un șiret și, până când s-a
ridicat, am întors eu moneda”.
Remarcăm și invitația pe care Daniel Moșoiu
o lansează celor doi prieteni de a recurge la un
act critic reciproc asupra operei, cu oprire la
ultimele lor apariții de la data interviului, și
anume romanul Ploile amare și cartea Alcool.
Alexandru Vlad subliniază „uriașa miză
existențială” a poemelor lui Ion Mureșan,
oprindu-se și asupra efortului actului creator, în
culisele căruia a avut oportunitatea de a
pătrunde, impresionat de ceea ce el numește
„picătura aia de sânge a poetului care a intrat în
alcătuirea poemului sau care e chiar inima lui”.
Ion Mureșan se pronunță entuziast asupra prozei
lui Alexandru Vlad, fără rețineri în a face

judecăți de valoare la superlativ: unicitatea
romanului prin raportare la literatura autohtonă,
construcția acestuia ca „o lucrătură de bijutier”,
de unde verdictul de capodoperă a literaturii
române contemporane. Rămâne însă, ca o
legătură stabilită dincolo de timpuri, finalul
textului semnat de poet în acest volum: „Din
vulnerabilitatea mea a ieșit un poem. Din
vulnerabilitatea lui a ieșit un mare scriitor”.
Actul critic reciproc și concluziile sale atestă
caracterul complementar al acestei prietenii
bazate pe afinități, care merge însă dincolo de
literatură, o prietenie „proverbială și exemplară”,
cum Daniel Moșoiu o prezintă încă din începutul
volumului.
Secțiunea Alexandru Vlad despre... a
volumului ne dezvăluie date despre prozator care
nuanțează figura conturată până la acest punct.
Farmecul exercitat de carte ca obiect fizic,
primele lecturi atât din punct de vedere
cronologic, cât și ca parte dintr-o istorie
personală a literaturii (se remarcă autori englezi
și americani, printre care John Updike și Graham
Greene se află pe primele locuri), relația cu
profesorul Mircea Zaciu, raportarea la poetul
național, precum și un răspuns sincer despre „cel
mai frumos roman de dragoste din literatura
română” (prozatorul se oprește la Adela lui G.
Ibrăileanu) sunt subiecte despre care vorbește
Alexandru Vlad și care vorbesc la rândul lor
despre Alexandru Vlad.
Daniel Moșoiu, intervievator generos, care își
poartă interlocutorul într-un dialog liber și dirijat
totodată, oferă prin volumul Acordul fin.
Convorbiri cu Alexandru Vlad imaginea
nuanțată a prozatorului optzecist. Așa cum
subliniază și Al. Cistelecan în prefața cărții,
aceste interviuri reprezintă un material esențial
pentru orice viitor strudiu privind personalitatea
și opera lui Alexandru Vlad.
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POLIFONII
PENTRU MILENIUL TREI
(II)
Maria-Ana TUPAN
Pragurile dintre epoci de cultură sunt momente
de criză, când vechile investiții axiologice nu mai
au trecere la bursa credibilității, dar nici altele nu
s-au profilat la orizont. Pentru aceste vremuri de
restriște, spune Hölderlin, Dumnezeu a creat
poeții. Într-un studiu recent despre imaginația religioasă a celei mai mari poete americane, Emily
Dickinson, Linda Freedman remarcă modul în
care climatul de scepticism epistemologic al trecerii de la romantism la pozitivismul prozaic,
instaurat către mijlocul secolului al XIX-lea,
potențează dramatismul interogației în jurul existenței și naturii divinului ce o îndepărtează pe
poetă de transcendentalismul emersonian, apropiind-o de naturalismul lui Whitman.
Nu numai prin ambiguitatea atitudinii – distanțare de dogme, dar interogație febrilă în jurul
esenței enigmatice a unui univers provocator –, ci
și prin procedee retorice se apropie poemele Aurei
Christi din Orbita zeului (2016) uimitor de mult
de precursoarea americană. Ca și la Dickinson,
limbajul a fost purificat de orice element redundant, fiind redus la o expresie pură, esențializată,
dar nu lipsită de complexitate aluzivă. Nu este,
așadar, un limbaj descriptiv, deoarece, cum spune
Dickinson, „lumea nu e o concluzie”, ci un fel de
mers în jurul conceptului, prin cuvinte-petale care
nu ating niciodată centrul inefabil al ideii.
Punctele de suspensie, frazele curmate brusc au
același efect ca pauzele ce înlocuiesc punctuația în
finalul versurilor lui Dickinson, indicând o mișcare către infinitul intangibil ce tensionează meditația.
Se pare că Aura Christi nu a fost conștientă de
existența acestui model occidental, după cum credem că nu a avut în minte, scriind aceste poeme,
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nici cartea de eseuri, în care John Ruskin deplânge
căderea spiritului aspirând la sacralitate al artei
italiene de dinainte de Fra Angelico în pagânismul
și corporalitatea Renașterii. Cu toate acestea, seninătatea și limpezimea serafică a versurilor sale
sunt atribuite de poetă în câteva rânduri de eseu
întâlnirii cu pictura lui Fra Angelico cu ocazia
unei vizite la Florența: „Într-un mod cu totul straniu, în mintea mea, oraşul Firenze e legat printr-o
emoţionantă venatură de volumul meu de poeme
Orbita zeului, o bună parte a acestuia scris după
revenirea mea din urbea lui Michenangelo, Fra
Angelico şi a atâtor oameni superiori, al căror
nume nu încetez să-l silabisesc în singurătate
aproape ori de câte ori eu devin eu însămi. De la
ucenicul inimitabilului Domenico Ghirlandaio am
învăţat să omit dintr-un text – poezie, poem epic,
eseu, publicistică – tot ce este inutil, de prisos, tot
ce-i respins cu de la sine putere de magma lui
imperturbabilă, magmă care acceptă exclusiv
cuvintele, silabele ce par aşezate acolo de veacuri,
adică exact aşa cum sugera Anna Ahmatova. De la
Fra Angelico continui să învăţ seninătatea; e una
dintre materiile imposibile pentru un spirit, nu
rareori, lunecat pe panta anxietăţii. E ca şi cum,
dimineaţă de dimineaţă, ai escalada un munte dificil, cu povârnişuri abrupte, pante înclinate periculos; totuşi, în pofida greutăţilor, în pofida gâfâitului şi a aerului din ce în ce mai rarefiat, e ca şi cum
te-ai încăpăţâna să urci încă un pic, ei, câţiva
milimetri măcar. Tot de la Fra Angelico şi, straniu,
de la Fiodor Mihailovici am învăţat cât de importantă este sugestia, ambiguitatea, economia
mijloacelor şi intuiţia de a te opri la timp, de a nu
spune totul – ceea ce este capital în aventura
scrisului. Să laşi enigmei spaţiul necesar, ca să
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poată respira în voie. Oare şi autorul romanului
Idiotul să se fi uitat ore la rând la picturile murale
ale lui Fra Angelico, de la care a învăţat nu puţină
meserie Michelangelo în atelierul fondat în grădinile Mânăstirii San Marco?”
Orbita zeului este cartea unei poete care se
vede traversând o bolgie dantescă, dar traversândo precum Nerval Acheronul (El Desdichado) de
două ori, și înapoi, după ce a învins monștrii
Infernului. Legenda fotografiei din deschiderea
volumului ne lămurește că figura cu trăsături fine
a poetei se sprijină pe capul unui prieten cu rol de
„însoțitor prin infern”. Prietenul este un
Rottweiler, cu un ochi închis, șăgalnic, un Cerber
îmblânzit de stirpea aedică a lui Orfeu, care nu se
mai hrănește cu suflete, ci cu brândușe... Nu a
putut ocoli destinul de care se temea mama poetei,
atunci când și-a avertizat fiica: „Tu vrei să-l faci
OM?!...” Intuiești continuitatea dintre grădină și
masa de scris, dintre arta de a trăi imaginativ, poetizând existența de fiecare zi, și prezența vie, pentru poetă, a sferei de artefacte în care schopenhauerienii epocii lui Eminescu se refugiau din
societatea percepută ca trivială și din teroarea cosmică a extincției.
Infernul este alt nume pentru realitatea
superficială în care poetei i se pare că e singura
persoană care ia totul în serios. O realitate care
suferă de un gol existențial, descrisă prin imagini
și noțiuni negative. Febră este un admirabil poem
imagist, în care se sugerează o lume prin absențe:
nu știm ce timp este, ci doar că va fi luna marte;
spațiul e maimultcapustiul; cuvântul divin s-a
redus la silabă; moare „nu se știe cine”; contrariile
nu se împacă într-o hegeliană sublimare, ci se
anulează reciproc prin superpoziție: un nietzchean
dincolo de bine, dincolo de rău, un trai asemănător
morții. Apocalipsa, revelația ultimă, e și ea
fragmentară, spartă în cioburi, imposibil de
recompus.
Tropi ai revelației parțiale sau frânate
transcendental, cum ar spune Blaga, sunt eclipsa
soarelui la Dickinson sau focul în ceață la Christi.
Poeta epocii haosului și complexității nu mai
poate pretinde, precum Ion Barbu, purista
spiritualitate a vederii abstracte, geometrice,
CONVORBIRI LITERARE

semnul minții triumfâtoare în cunoaștere sau
creație, ochiul din triunghi al divinității. Nu este
teama alienării în viziunea altcuiva, ca în Elegia a
III-a a lui Nichita Stănescu, ci o limitare resimțită
tragic a existenței în cerc și a cunoașterii parțiale
sau pe căi mediate. S-a substituit pe sine în orbita
zeului, mulțumindu-se cu frânturi ale miturilor
atotcuprinzătoare ale epocii premoderne: cu
aburul Apei vii a alchimiștilor (Aqua vitae), cu
ferestre de logos în arhitectura de materie
purificată cândva prin arta lor: „Abur crescut din
Apa cea vie./ Cine s-asculte? Cine să ştie?/...
Poate, da, eşti semnul/ unui străin sau al unui
cuvânt/ ascuns când și când/ între pereții cărnii
tale,/ ca liliecii într-un mormânt”. (Seara nu e
decât casă) Cu toate acestea, poeta își asumă acea
îndrăzneală kantiană a examinării critice a
construcțiilor dogmatice moștenite, indicându-le
cu diplomatică sugestie fisurile. Mitul lui Adam
din coasta căruia Eva e construită ca supliment și
înstrăinare de sine a ființei lui autonome e
demistificat în lumina faptului nud că bărbaților
trupul femeiesc le e casă și sorginte, Creatorul
însuși, dizlocat din origine, părând să și-o caute în
propria creație/ creatură: „Dați-mi un nume/
pentru cel care a cioplit omul din lut,/ iar femeia –
din coasta-i melodioasă, /dându-i dorul de acea –
obscură – casă”. (Orbita zeului)
Cu toate acestea, poezia Aurei Christi poate fi
considerată religioasă în sens etimologic, ca
poezie a relaționărilor holiste ale unei realități pe
care știința sau filosofia desenează numeroase și
vane hărți cu arbitrare frontiere. Ca și în Rig Veda,
poeta nu poate distinge între geneza lumii și actul
de cunoaștere a ei, discreditând dilema întâietății
vreuneia: „Dați-mi un nume pentru orgoliul,
piatra/ sau ochiul, din care a răsărit pentru prima
dată/ soarele, ca zeii din mit”. (Ibid.) Cunoașterea
divină, a ideilor generate printr-un mecanism
disociativ, e inoperantă în lumea sublunară, unde
omul recunoaște în cele din urmă cu umilință că
totul e interrelaționat: „În sfârșit, învățasem să
aleg eternitatea/ din fiecare de lucrurile trecătoare/
cum se alege grâul de neghină,/ carnea se
desprinde de os, osul –/ de măduvă, iar soldatul –
de armă. /E toamnă dată în pârg. Miez de noapte,/
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miez de gând. Orizontul se-adapă din mare”.
(Ibid.) Ca și divinul, himerele unui subconștient
anonim trebuie să ningă în vise, pentru a deveni
obiect al gândirii; sfinții trebuie să coboare în
icoane, pentru a fi obiect de cult; imaginarul elin a
trebuit să nască legendele Mării Egee pentru a
întemeia cultura unui întreg continent. Poetul nu
discociază, ci aduce nume și lucruri într-o relație
inteligibilă. Versurile structurate de antonomasia
(figură care descrie în loc să numească: „dați-mi
un nume pentru cel care...”) indică relația omului
cu divinitatea ca prototip al logicii prin care lucrul
este atașat unei semnificații. Nu este, așadar, o
estetică a aparențelor/ veșmintelor frumoase, ci
una semiotică, a iluminării fenomenului printr-un
sens profund. Fruct al unei imaginații religioase,
Orbita zeului s-a așternut în tiparele marii poezii.
Cu un filon patetic absorbit din spațiul slav,
poezia Aurei Christi din cea mai recentă carte de
versuri, Ostrovul Învierii. Cântarea cântărilor
mele poate fi citită, nu doar ca fruct al istoriei unei
etnii silite să treacă prin repetate apocalipse și să
se re-înființeze mereu în pământul destinat ei, precum trupul încărcat de răni al încercatului Iov, dar
și ca sunet inconfundabil al spiritualității celeilalte
Românii, materne, care a supraviețuit tuturor
vicisitudinilor și dincolo de Prut.
Într-o măsură mai mare decât Geniul inimii,
volumul precedent, înrudit prin gen („roman în
versuri”), acest lung poem se înscrie mai precis
într-o prestigioasă tradiție care combină fabula
filosofică, istoria mitică și scenariul arhetipal al
condiției umane și căreia îi aparțin deopotrivă
Paradisul pierdut al lui Milton, Frankenstein de
Mary Shelley, Frații Karamazov, Divina comedie
sau un celebru tablou al lui Gauguin. Titlul acestuia din urmă e o întrebare pe care omenirea și-a
pus-o din cele mai vechi timpuri, citată în toate
aceste opere de artă și a cărei provocare o acceptă
și Aura Christi: „De unde venim, ce suntem și
încotro mergem?”. Titlul rezumă antinomia transfigurată, pentru a folosi o sintagmă blagiană, ce
caracterizează viziunea Aurei Christi: ostrovul e
un fel de deltă spre care curg lucrurile, în vreme ce
învierea e reînființare într-o realitate. Poezia se
hrănește din surse mitopoetice recognoscibile,
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retopite într-un athanor al unei dicții poetice personale de o remarcabilă fluiditate și muzicalitate,
mascând sub impresia de naturalețe rafinamentul
alchimiei estetice. Predominant este imaginarul
biblic și gnostic, structura tripartită a volumului
oscilând între episoade ale Vechiului și Noului
Testament, negând astfel scenariul teocratic
început cu Geneza și sfârșind cu Judecata de Apoi.
Departe de orgoliul orfic al imitației Creatorului,
poeta se imaginează pe sine în postura unui oficiant al unui cult, alegând ca reper temporal
Miercurea Cenușii – început de post și de căire, de
asceză („Ce zi e azi? Duminică? Miercuri!”).
Axios, („vrednic este”, cuvinte rostite la hirotonisirea clericilor), este invocat și pentru a zugrăvi
alchimia prin care trupul se transsubstanțilizează
în spirit și viziune (ochi în ochi, duh în duh, trup
în trup), poeta contemplându-se în devenirea ei
precum Tânăra Parcă a lui Valery, dar amintind
prin ecourile verbale mai curând de misterioasa
prezență feminină din Cântarea cântărilor, unde
Regele Solomon a imaginat poate unirea mistică
dintre poporul său și divinitate: „Te răsfeți, simplitate,/ nesfârşito, frumoaso,/ între noapte şi zi /de
vrajă aleaso,// în albia-acelui/ surâs venită/ când
soarele-şi uită/ lumina pe criptă”.
Prima parte, Arderi de tot, este o adăstare la
hotarul dintre lumi – o intersecție a fenomenalului
și a emanațiilor sale suprasenzoriale, o ieșire din
ciclul vegetal prin superpoziția renașterii naturii în
primăvară și a presimțirii morții ei în septembrie,
a luminii soarelui material (lumen), sub care
lucrurile sunt absorbite în cripte și a luminii originare și eterne (lux) de dinainte de facerea lumii
(„lumină a luminilor în Dumnezeu”). De aici
începe jocul secund al poeziei sub semnul unei
poetici care are o valență atemporală, mitopoetică
și alta istorică.
Cea dintâi este visul alchemic al eliberării spiritului prizonier în materie, poeta citându-l pe
Nietzsche cu „viața înseamnă a transforma constant în lumină şi în flacără tot ceea ce suntem şi
tot ce întâlnim”. Această estetică a fost însușită de
impresioniști, Walter Horatio Pater dându-i
numele de diaphaneity (a trăi viața în spiritul
artei). Cealaltă poetică, a „frumuseții
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cutremurătroare”, datează din aproximativ aceeași
perioadă, W.B. Yeats lansând o sintagmă mai puțin
celebră decât „estetica baudelaireană a urâtului”,
dar pe care istoricul de artă Peter Watson o consideră caracteristică întregului sfârșit de mileniu: „A
Terrible Beauty: A History of the People and Ideas
that Shaped the Modern Mind”. (2000) Yeats a
fost inspirat de eroismul irlandezilor care și-au
câștigat cu sacrificii independența în urma
Revoltei de Paști din 1916, înnoind lumea. E frumusețea născută din spectacolul unei teribile
tragedii, din care se vede născând noul, nu sub
soarele material, ci prin analogie cu lumina originară care era la Dumnezeu și prin care a fost creat
universul, asociată lui Isus. Autoproclamându-se
„înger negru al frumuseții”, fiica Basarabiei martirizate posedă un simț ce-i îngăduie să descopere
în chilia ascetului Fra Angelico frumusețea teribilă: „Am înțeles în ce fel poți găsi/ rădăcinile frumuseții şi ale grației// în lucrurile, întâmplările,
scenele/ cele mai tragice dintre scenele,/ întâmplările, lucrurile cele mai tragice”. În literatura și
în muzica Basarabiei a existat un patos mesianic,
o euforie a eliberării naționale și sociale în 1989,
care au lipsit României, unde au fost lansate practici sordide: dosariade, vânători de vrajitoare,
goana după „certificate de revoluționar”,
îmbogățiri după revoluție și, mai ales, o parodie de
proces al comunismului. Ca și la Dostoievski,
tragismul condiției umane și bucuria mistică,
transfigurată, sunt evenimente ale unei drame a
sufletului. De obicei, o dramă a salvării. Figura
cunoscută în retorică sub numele de epanodos
(repetare a unor cuvinte în ordine inversă) e un
operator al acelei iluminări a vieții și a revelației ei
în spirit: „Abia respiri. Exiști abia” (aici respirația
are sensul de pneuma, respirația sau rostrirea
Demiurgului); „Și l-ai aștepta milenii. Se pare că
de milenii aștepți”. Ca și la Yeats, se succed
ciclurile materiei și spiritualității, „arderea de tot”,
asceza readucând eul inițiatic în punctul zero al
inversiunii lor: „Totul e pregătit pentru o viață
strânsă în tiparul demiurgului”. (Frumusețea teribilă) Eul e ca o harfă, divinitățile gnostice
respirând prin el, în vreme ce alchimia vederii
adună în suflet (pentru care folosește o metaforă
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tradițională: fluturele) emanațiile risipite din vasele divine illo tempore. Lucrând asupra sa, sufletul
transformă viața întâmplătoare în traseu teleologic, în destin. Nu la modul declarativ, ci prin eliziunea cuvântului „trup” dintr-o enumerare anterioară e sugerată emanciparea spiritului din
materie: „Cei care îşi vor destinul au privirea/
întoarsă spre versantul celălalt. /Cei ce-şi visează
destinul, se înzidesc/ în inimă, atenți la planeta ei
şi la felul/ în care se gândeşte în emisfera ei/ de
uraniu, neuroni şi bazalt.// Acolo totul e diferit,
absolut diferit./ Totul vine dintr-o inimă prea
mare,/ ca s-o cuprindem cu cele cinci simțuri./ Tot
ce ne rămâne e să fim atenți la felul/ în care
pulsează inima inimilor,/ la felul în care ea gândeşte în fiecare.// Nu suntem niciodată singuri.
Duh în duh,/ inimă în inimă [...]”. (Cei care îşi vor
destinul) Inima inimilor este gândită asemeni
monadei divine leibniziene care există în inima
fiecărei ființe dincolo de alcătuirea sa senzorială.
Șarpele m-a recunoscut e titlul unui poem care
anunță intrarea eului într-o ordine intersubiectivă,
a unei sensibilități intelective universale, a actelor
reflexiv-impersonale („în mine se murmură”), așa
cum se mărturisea cândva Mallarmé a fi devenit
impersonal, un simplu instrument al spiritului universal. Astfel purificat, spiritul poate începe propria creație, în care nu mai privește, ci este privit.
Ultima secțiune se intitulează Prin ochii lui
Adam, prin ochii Evei – un duo erotic, absorbit
într-un eu hermafrodit care nu-și poate gândi
condiția decât în raport cu Dumnezeu și unul cu
celălalt. Este o Cântare a cântărilor rescrisă dintrun punct de vedere feminin, cu roluri inversate: un
Adam fascinat de Eva și sclav erotic („Femeie –/
vrajă adusă dinspre roze alintate de/ zănatici fluturi, divino, întoarsă spre/ cerul dinlăuntru. O, nesfârşito, fee!...”), în vreme ce Evei îi sunt încredințate întrebările ultime și o ipostază ce o asimilează în grad cu Isus: „Spune-mi de ce plămada
duhului/ tu mi-ai lucrat-o, fără să clipeşti,/ din
noapte?! De ce mai văd, ca-n vis,/ în zori de zi,
cum mâinile primei/ femei din întuneric se adapă,
/cum bezna se strecoară ca un hoț/ prin trunchiul
ei păgân, subțire,/ în bronz turnat, lege, mireasmă/
de pădure şi argilă, de un murg sălbatic/ ce aruncă-
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n ochii Evei otravă dulce,/ fulgere, vrajă, scântei,
uitare, taină,/ şi-atunci când nu mai e de făcut
nimic,/ azvârle dor păgân cât să renască-o lume/
de zei fără sfârşit, mergând pe apă?!”.
Inteligentă, profundă, erudită această ipostază
a poeziei Aurei Christi, care nu se rezumă la ceea
ce am putea deduce din titlu – metaliteratură,
rescriere și resimbolizare a unui text sacru –, ci
ilustrează mai curând o poetică revelatorie, o divină comedie a spiritului îndrăgostit de sine.
***
Eurile noastre, distincte dar relaționate, diferă,
consideră Neisser, în privința istoriei constituirii
lor, dar și în ceea ce privește propria noastră
realizare a informațiilor provenind în albia lor sau
a relevanței lor pentru experiența umană în general.
Cărțile Aurei Christi nu par să fi avut în proiectul lor inițial finalitatea cărții mallarméene: o entitate textuală sieși suficientă, un narcisist univers
de semne. Și nici trepte către un templu blagian,
conducând la o revelație unică, supremă. Sunt
istorii ale genezei acestor euri distincte care își
păstrează propria fizionomie și semnificație pe
domenii de experiență.
Istoria formației poetei ne relevă, într-o primă
fază, etapa studiilor, entuziasmul descoperirilor
livrești ale unui suflet ardent, căutător de sensuri și
valori într-un univers perceput ca miracol al minții
creatoare mai curând decât al unei puteri de dincolo de fire. Deși evenimentele istorice îi marchează
propria existență și, într-o mai mare măsură,
viețile membrilor familiei mai expuși vitregiilor
locului și timpului, Aura Christi ajunge să scrie
poezie politică abia la maturitate și într-un context
mai favorabil propriei existențe scriitoricești.
Poate de aceea modul de discurs este unul detașat,
ironic, lipsit de încrâncerarea patetică a poeților
Gulagului. Este însă, în același timp, expresia unei
viziuni profunde a mașinăriei puterii, absurdului,
inepției și brutalității victimizatoare, în care adesea se pune în mișcare. Este, așadar, filosofie a
politicului, aruncat în derizoriu prin limbajul voit
informal, ironic, de distanțare a unei minți ingenioase care își anulează obiectul prin simpla poz-
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iționare pe o platformă de superioritate intelectuală și etică.
Căutând cu obstinație o expresie originală
atunci când manipulează mituri pentru a-și crea
propria mitologie, Aura Christi apelează, în
schimb, la clișee și conjuncturi absurde atunci
când tema este ceva de genul condiției instituțiilor,
stării justiției sau politicii fără etică. Ca și regretatul poet Cristian Popescu, Aura Christi are flerul
stereotipiilor de limbaj instituționalizat – formulele gata fabricate, tocite prin uz și golite de
sens, suficient cât să fie aplicate unei ședințe la tribunal, unde pledoaria de nevinovăție invocă drept
martor șeful de cabinet (motanul Bagheera sau
câinele Conte), unde dezvăluiri cutremurătoare
sunt blocate de degetul dus la buze de... un stejar,
iar asistența se dezvăluie brusc a fi... alcătuită din
pietre, fazani și buburuze. Este o fantasmagorie,
sugerând absurdul scenelor reale din viața socială,
desprinse parcă dintr-un film de Ingmar Bergman.
Un alt travesti al sarcasmului stârnit de cuvântul devenit loc comun în gazetăria politică, acela
de „sistem”, sau criminalitate organizată, este confuzia deliberată creată între varianta organică și
cea mecanică a noțiunii: „Am intuit cu o precizie/
maniacală felul în care îi funcționează cordul,/ de
fapt, toate mecanismele. Totul, totul pare/ a fi
acolo fără fisură. Între timp, am aflat codul// de
acces la toate panourile de comandă“. Cercul
infracționalității este descris în Geniul inimii,
subintitulat „roman în versuri”, ca într-o fabulă
animalieră orwelliană: „Domnilor fazani, domnișorilor iezi,/ am descoperit ceva de necrezut:
totul/ e organizat ca la o haită de maidanezi”.
Conjuncția mecanicist/ animalier exclude umanitatea, afară de cazul în care a mai rămas ceva din
ea în forma ei primitivă, barbară. Contrastul dintre
familiaritatea noțiunilor din presa politică și bestiarul distribuției plasează poemul într-un registru
mai curând distopic decât comic sau grotesc: „Da,
da, da. Totul, absolut totul e fără reproș./
Mecanismele sunt lubrifiate, merg strună,/ în
exces, după principiile răscunoscute/ în lumea
barbarilor: manipulare, dezinformare,/ calomnie,
spălare pe creier. Exact ca la Pitești”. (Inima sistemului) Societatea e tot mai mult o adunătură de
CONVORBIRI LITERARE

bărbați care îmbătrânesc în lașitate, alienați în propria lor țară, incapabili de reacție. Paralizați psihic, aceștia își defulează sentimentul de revoltă în
vagi consolări cu proverbe sau cu folclor politic,
cu ipoteze ridicole prezentate drept certitudini:
„Nu mor caii atunci când poftesc câinii/ și, chiar
dacă vor interveni schimbări în această ordine de
idei, important e să nu uităm: vin chinezii”.
Așteptând mereu sprijin din afară, când din vest,
când din est, compatrioții poetei seamănă cu
oamenii din Dublin portretizați de Joyce în
colecția de povestiri astfel intitulată, striviți de
istorie, anihilați volitiv și împuținați afectiv.
Extrem de inventivă în crearea de scenarii
urmuziene, poeta imaginează un fel de monolog al
entității etnice în care răzbat locurile comune ale
subconștientului politic: miturile marilor domnitori și conducători de oști în formule de basm,
clișeul frăției cu natura, existența consumată în
orizontul naturii, proiecte irealizabile sau grotești
– de fapt, încremenirea în proiect pe care o reproșa
Cioran românilor – cu un plonjon final într-un
stereotip caragialesc: „Măria Ta, Stejarule, doamnelor, domnilor,/ domnișoarelor și dragi domnișori, buburuze,/ lăstuni, fazani și pietre, iepuri și
mierle, onorată/ instanță, doamnă președintă, cu
tot respectul,/ soare-apune, lună nouă, lună plină,
soare răsare,/ vom crea, fără dubii, un lanț, un lanț
care.../ Da-da, un lanț nesfârșit în jurul țării, Pe
urmă/ un lanț în jurul planetei. Un lanț care.../
Totul e simplu. Cât se poate de simplu.../ Ce fel de
lanț? Curată nebunie. Puțintică răbdare!”.
După aceste poeme ce lasă în urmă pământ
pârjolit, neașteptate sunt poemele din Geniul
inimii, unde inimii îi este îngăduit să triumfe
asupra inteligenței. Eul Aurei Christi care
pledează pentru iubire în poeme ce schimbă cu
ușurință clișeul media cu pasionata exhortatio
desăvârșește ceea ce pare să fie scenariul său
favorit: inversarea raporturilor curente din percepția comună, automatizată a societății. Clasicii
marxism-leninismului, întemeietorii primului
regim comunist, avatarii lor din fostele țări comuniste fac figurație de convivi în scene stropite cu
vodcă, asupra lor proiectându-se umbre ale subteranelor dostoievskiene. Tot din Dostoievski
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izvorăsc însă sentimentele sublime, prietenia, solidaritatea spiritelor afine și iubirea predicată pe
limba Sfântului Augustin sau a Noului Testament.
(Evrei: 13) Tablourile intuitive sunt mișcătoare
scene de familie, poeta revăzându-se pe sine în
făptura unei nepoate, dar amintindu-și și de întâmplări dramatice, în care se manifestase iubirea
părintească pentru ea. În esență, geniul inimii este
promisiunea acestui post-apocaliptic pom al vieții
purificate și revigorate prin potențarea dimensiunilor ei intelectiv-afective.
În comparație cu pluralismul măștilor prin care
își încercau scriitorii moderniști talentul retoric,
caietele de diverse culori (negru, albastru, roșu,
galben, auriu) care recuperează, în romanul
Caietul auriu (1962), experiența de scriitoare confruntată cu apartheid-ul, lupta de clasă sau
stereotipurile patriarhale în Africa de Sud a scriitoarei postbelice Doris Lessing (Caietul auriu,
1962) au rolul unui ordonator resimțit ca fiind
foarte necesar în climatul de confuzie și derută
instaurat în urma celei de a doua conflagrații mondiale a secolului trecut. Același rol, de ordonator,
au eurile lirice asumate de Aura Christi ca voci ale
poemelor sale. Provenită din cel mai încercat
pământ al istoriei românilor, dintr-o familie peste
care a trecut, cu efecte devastatoare, tăvălugul
istoriei, încercând permanent sentimentul exilatului, fie în calitate de cetățean al unui teritoriu ocupat și împestrițat etnic prin politici deliberate, fie
ca refugiată în țara-mamă, unde nu se poate elibera de complexul pribeagului, Aura Christi transcrie scindările existenței sale în polifonii de discurs. În mod paradoxal, însă, aceste componente
ale ființei sale refuză liniile nete de demarcație.
Rezultă o compexitate care e totdeauna produsul
fertil al multiplelor medieri culturale: patosul și
sufletul expansiv slav coezistă cu observația realistă și satirică muntenească sau cu eșantioane (mai
ales moderniste) ale marii tradiții occidentale.
Poezia Aurei Christi are ceva din „teribila frumusețe”, care e corolarul estetic al traumatizantei
istorii din estul european.
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SANDA GOLOPENȚIA

.

EXILUL ROMÂNESC

Mihaela ALBU
„Căile Domnului sunt mai mult decât ciudate,
însă la începutul fiecăreia din ele stă scris
cu litere de foc semnul întoarcerii acasă.”
Vintilă Horia
„Întoarcerea cumpănește plecarea”.
Sanda Golopenția

O cumpănă cu două capete este exilul ori
emigrarea, uneori în echilibru, de multe ori
ruptă, plecare fără întoarcere propriu-zisă,
echilibrată virtual numai în gând, numai în vis.
Când vorbim despre exilul politic,
întoarcerea nu mai poate fi decât o permanentă
aspirație, niciodată înfăptuită; când plecarea se
face în condiții de libertate, revenirea ține de
voința proprie, de alegerea voluntară a
individului.
„Întoarcerea” poate fi însă și un concept
simbolic. Celor plecați, mulți dintre ei nemaifiind în
viață, li se „întorc” acasă doar numele și realizările;
alții, mai tineri, care trăiesc încă în țările de adopție,
se întorc la propriu, purtând cu ei „bagajul” activității
de departe.
Tragismul desprinderii de țara natală (silită de
conjunctura istorică în special), necesitatea evadării –
din rațiuni de salvare (și) fizică, în primul exil, din
nevoia de libertate, în al doilea, cel de după 1971
(Tezele din iulie), dar chiar și din rațiuni economice,
după 1989 – îl aflăm exprimat direct în multe dintre
confesiunile celor desțărați (în termenul lui Aron
Cotruș), în memorii, jurnale ori chiar în literatură.
Desprindem în cele ce urmează mărturiile unuia
dintre cei mai de seamă reprezentanți ai celui de al
doilea „val” al exilului românesc – scriitorul,
lingvistul, profesorul Sanda Golopenția.
Trăind în Statele Unite – fără putința de întoarcere
până în 1989 – cu reveniri succesive după 1990,
Sanda Golopenția a publicat multe pagini referitoare
la condiția emigrantului, în general, la propria

90

experiență (tragică), în particular.
Alegem dintre acestea o carte (apărută în condiții
grafice de excepție la editura Spandugino), intitulată
Fluviul Alfeu. O casetă cu două tomuri reunește –
cum aflăm dintru început – „într-o tetralogie” patru
volume (Cartea plecării, America, America, Vămile
grave și Emigranții Carter), publicate între 19952010 la diferite edituri, toate având ca temă centrală
exilul. Dar, așa cum afirmă autoarea în Prefață, „abia
în momentul alăturării volumelor într-un singur tot
mi-a devenit însă evidentă dominanta lor, care este nu
atât și nu numai exilul, cât întoarcerea din exil. De
unde, titlul global la care m-am oprit ca la o mantră:
Fluviul Alfeu1 sau despre exil și întoarceri”.
Exil și (dorința permanentă de) întoarcere. Este
vorba în toate, de fapt, de o durere, de o ruptură, de o
„răznire” (cuvânt smuls de autoare de undeva din
adânc de memorie și de suflet), de o plecare nedorită
într-o existență care ar fi putut să fie senină, dar n-a
fost, într-o viață care ar fi putut să fie obișnuită, dar
„teroarea istoriei” n-a îngăduit-o. O viață a unui om
și în același timp viața multora asemenea, din aceeași
țară și din același timp istoric! De aceea „Cartea
plecării” se poate scrie pe mai multe voci, fiecare
povestindu-și „înfrângerile, revolta, lehamitea,
îndârjirea, curiozitatea avidă, împrejurările de
neghicit, nădejdile și planurile.”
Și pentru că toți aceștia trebuiau să aibă un
povestitor, Sanda Golopenția a luat condeiul ori s-a
așezat în fața computerului și a consemnat ca să
rămână, să se știe ce a însemnat pentru om plecarea
din Țara lui, de lângă părinți, de lângă prieteni, de
lângă frați, plecare fără putință de întoarcere, însoțită
permanent de acea parte tragică de „moarte
interioară”.
Parcurgând cu privirea sau oprindu-te pe îndelete,
întâi la titlurile care alcătuiesc fiecare volum, apoi la
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un text sau altul – unele fiind studii de anvergură,
desprinse din volume academice, plus câteva
interviuri, altele – un fel de „tablete”, de proze scurte,
de gânduri și idei din care se dezvoltă apoi un
moment sau altul al existenței, descris sugestiv prin
cuvinte meșteșugit alese, prin alăturări de termeni –
surprinzătoare nu de puține ori aceste alăturări,
incongruente uneori –, prin fraze ce închid în ele
profunde experiențe de viață, cititorul află, cunoște,
înțelege. Odată cu „Amintiri din copilărie”, „Lăzile”,
„Maestrul”, „Selecția negativă”, „Geamantane”,
„Țăran sărac sportiv” și altele ori cu „Un cod al
emigrantului”, „În autobuzul de New York”, „De ce
scriu emigranții”, „Yardsale-uri și talcioc”,
„Pătimirea numelor” (pentru a da numai câteva titluri
din Cartea plecării), intrăm în universul de gânduri,
trăiri, experiențe ale celei care, pe pământ străin,
înregistrează diferențe, discordanțe, destine, încercări
de supraviețuire, de adaptare, de îndepărtare de locul,
limba, cultura de origine, de aducere aminte sau de
încercare de uitare. Și toate acestea spuse în fraze ce
nu de puține ori au puterea de explicație-concluzie a
celor povestite: „Patria interioară ne ajută să
supraviețuim ca exilați” (p. 326)
„America, America” se intitulează, ca un strigăt, al
doilea volum, cuprinzănd texte sub titluri ca (selectate
iarăși aleatoriu) „Filosofia americană”, „Televiziunea
americană”, „Autonomia universitară”, „Serviciul
național”, „Renașterea presei politice”, ce călăuzesc
cititorul printr-o lume observată, deopotrivă, din
interior și din afară, de profesoara româncă care
trăiește, predă și scrie în SUA.
„Vămile grave” este o carte „clădită în jurul ideii
de bilanț – existențial, literar, general-cultural, social
sau politic – cu pulsația între închideri și deschideri
care se asociază firesc. Ea intră în ecou solidar cu anii
de cernere prin care, mohorându-ne și însenindu-ne
alternativ, pregătim marile treceri care îmbie pe cât
ne vin asupra: într-un nou mileniu, într-o nouă
Europă, într-o lume mai puțin primitivă, într-o viață
publică românească mai puțin auto-distrugătoare”,
așa cum autoarea însăși explică în „Cuvântul înainte”
la volumul apărut inițial în 1999. Și în acest „bilanț”
intră articole publicate în revistele Lupta ori Dialog
(înainte de 1989!), fie că se referă la Jurnalul lui Ion
Caraion și la antologia „rectitudinii poetice
românești” („Vămile grave”) ori la faptul că acestui
poet – și nu unui critic – i se datorează „paginile cele
mai puternice, cele mai grave, mai liber și mai
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curajos gândite despre destinul literaturii românești
contemporane” („Teritoriile erorii”), fie că
semnalează (în „Derealizare”) spațiul extrem de
redus acordat filosofiei românești în cele opt volume
ale The Enciclopedy of Philosophy. Ar putea fi citate,
desigur, și articolul dedicat lui Eliade sau
răspunsurile la întrebările Letiției Guran, din
interviul sub titlul „Bilanțuri și deschideri”. Nu de
puține ori, cu acribia și larga cuprindere a temei,
cunoscute în tot ceea ce a scris, Sanda Golopenția
întreprinde complexe și documentate analize,
demonstrând nu numai o amplă cultură, cât și o
permanentă conectare – chiar trăind departe de țară –
la realitățile românești contemporane. Ea face astfel o
trecere în revistă și o analiză generală a manualelor,
cu propuneri concrete, așa cum o va face de
asemenea pentru un ipotetic „Institut al amintirii”.
Publicat inițial în engleză, este de semnalat și studiul
în care autoarea vorbește despre „trăsăturile
caracteristice ale literaturii române”, pus sub titlul
„Bătălii ale tăcerii” (aducând în atenție
ignorarea/cenzurarea/interzicerea unor scriitori în
diferitele „epoci de tăceri”).
Al patrulea volum din colecția cuprinsă sub
semnul „fluviului Alfeu” este intitulat Emigranții
Carter, deschis de capitolul „Exil, emigrație”, în care
un excurs prin „istoria” (etimologia) termenului exil
e binevenit pentru cititorul de azi, cum și afirmația
„nu se pleacă niciodată bine din țara căreia îi aparții”
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sau, mai categoric, „nu trebuie, nu trebuia plecat”,
care ar trebui să pună pe gânduri pe cel care alege,
azi, să șteargă cu uitare, deliberat, orice legătură cu
locul de naștere, cu limba și cultura în care s-a născut
și format. Diferența semantică între termeni – „exil”,
„emigrație” revine firesc (și) în paginile acestui
volum, dar se distinge, pe lângă termenul de exil,
privit în ansamblu, „exilul apropiat” al lui Paul
Miron, după cum sunt analizați apoi și alți termeni
concentrici – de la „suferință” în general la
„reconvertirea creatoare a suferinței”.
Și multe exemple ar trebui/ s-ar cuveni aduse aici
pentru a îndemna cititorul să citească volumele,
prefețele, studiile și articolele scrise în timp de Sanda
Golopenția.
Pe lângă informație, el va descoperi un spirit de
observație remarcabil, dar mai ales știința cuvântului,
a expresiei necăutate și totuși supravegheate, și totuși
surprinzătoare! Citind, îți dai seama că nici n-ar putut
fi alt cuvânt în locul în care este, că toate cuvintele
limbii române sunt în povestirile acestea despre lume
și viață, despre viață trăită, dar și observată. Nu de
puține ori, banalul, sub expresia lexicală a Sandei
Golopenția, devine excepțional (v. Dușul).
„De scris despre miezul unei limbi”, își propune
autoarea la un moment dat, dar ea se află permanent
în miezul limbii române, ea simte cuvântul, îl
ocrotește, acolo departe, în viața trăită în altă limbă;
prin tot ce așterne pe hârtie, ea păstrează cuvintele
limbii materne și le dă mai departe „lămurate”, trase
adică prin foc și trimise curate către cititor. Multe
sunt, ne spune, „enigmatice”: a vădi, rost, noimă,
tâlc, șart, spor, rând. Dar să luăm aminte și la
cuvintele noi pe care ea le introduce în vocabular! „
… străbăteam Bucureștiul ca un dârzar…” (p. 106)
sau la sintagmele, propozițiile din sfera poeziei: „E
un cer albastru cu pană albă” (p. 159) Un poem întrun vers făurește ea și scrie, de exemplu, despre
„încrederea rotundă din ochii pictați de Tonitza”.
Și de la astfel de termeni, de la „partea
ireductibilă” a limbii, de la cuvintele „cu înțelesuri
tremurate” (iată Poezia!), se nasc pagini de proză cu
încărcătură poetică, dar și cu miez emoțional (și nu
mai puțin cu informația despre un timp care nu trebuie
uitat, despre exil2 și despre viața celor exilați!).
Lingvistul Sanda Golopenția iubește limba
română, iubește cuvântul limbii materne, se reazemă
de el, crezând și spunând, în expresie proprie, ceea ce
crezuseră și spuseseră și alți mari făuritori de limbă
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română frumoasă. Precum pentru Grigore Vieru,
„doar în limba ta ți-e dor de mama” și nu poți „tăcea”
decât în propria limbă, ori cum pentru Nichita limba
română însemna patria, ea ne amintește – prin alte
cuvinte cu același înțeles – că limba română i-a
devenit „cetate”, un scut așadar împotriva agresiunii
idiomului de adopție.
Trăind departe de țară, într-un exil (auto)impus,
dar nu mai puțin dureros, scriind în mai multe limbi,
dar mai ales în limba română, Sanda Golopenția este
mai presus de toate un scriitor român.
Analizând fenomenul exilului, cunoscând – direct
sau prin lectura publicațiilor și a cărților – viața și
realizările celor exilați, ea a înțeles că „dominanta”
vieții tutror a fost „speranța de a se întoarce cândva,
făptuitori”.
Pentru Sanda Golopenția întoarcerea a fost
posibilă – și fizic, și prin operă.
Fluviul Alfeu, ca și toate celelalte studii și cărți
publicate în timp, reprezintă, toate, întoarcerea unui
făptuitor!
Note:
1 Conotația titlului o aflăm explicată chiar de autoare:
„Fluviul Alfeu, așa spune legenda, curge prin Marea
Mediterană și iese pe uscat pe o insulă undeva nu departe
de Siracuza. Roger Caillois și-a asemuit revenirea la
obiectele-zâne ale copilăriei, la lumea naturii și, îndeosebi,
a pietrelor după treizeci de ani petrecuți în universul
cărților și al disputelor livrești, cu fluviul cel încăpățânat.
Pentru mine, fluviul acesta încordat funcționează ca
emblema exilului fără adaptări succesive. S-a îndârjit să
rămână compact, în mișcare, să nu se „dizolve” în valuri.
Se va fi sărat cândva, pe parcurs. Dar ajuns pe malul
celălalt, Alfeu curge încă și se va înmormânta în cele din
urmă pierzându-se în pământ, iar nu în apă, cum ar fi fost
să fie. Cerbicie acvatică de care mă bucur ca de un
talisman. Întoarcere din exil în care cred”.
2. Pentru cei care studiază exilul românesc, dacă vor
parcurge textele scrise de Sanda Golopenția, aproape că nu
mai au nevoie de alte lecturi pentru a-l înțelege, pentru a
pătrunde în esența acestui fenomen „necaracteristic
poporului român”, cum scria cândva Eliade, care însă
astăzi „a pătruns în țesătura adâncă a vieții românești”
(după cum, cu tristețe observă cercetătoarea). Cine se
apleacă asupra acestui fenomen ar trebui așadar să înceapă
cu cărțile Sandei Golopenția pentru a putea să înțeleagă
sensul dureros al sintagmei „geamantan patrie” ori „exil
fără adaptări excesive”, ori „se făcea tăcere în noi” etc., etc.
și numai așa ar înțelege de ce salvarea e în „scrisul
respirație”, scrisul cu „libertatea de a juca vorba, fraza,
gândul”.
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ALECU IVAN GHILIA – 90

ADNOTĂRI LA O
„EDIŢIE REVIZUITĂ”:

Florentin POPESCU
„Mă întreb, însă, pe cine mai interesează astăzi
un roman a cărui acţiune (ficţiune) nu se petrece la
World Trade Center sau în catacombele Satanei din
munţii Afganistanului, când Satana este peste tot
scoţându-şi coarnele din televizor la orice oră din
noapte şi zi, iar acţiunea unui roman institulat atât
de vetust Cuscrii, se poate petrece cu cincizeci de
ani în urmă, într-un sat necunoscut din Nordul
Moldovei, dispărut şi din istorie şi din memoria
noilor generaţii” nota cu amărăciune Alecu Ivan
Ghilia în 2002 în „Cuvântul înainte” cu care îşi
însoţea „ediţia revizuită” a romanului său Cuscrii
(Editura Allfa, Bucureşti, 2002), loc în care mai
făcea, de altfel, şi o serie de mărturisiri legate atât
de volumul cu pricina („avatarurile” prin care i-a
fost dat acestuia să treacă – ani în şir manuscrisul a
aşteptat să vadă lumina tiparului, cca. treizeci de
referate pro şi contra ş.a.) cât şi de condiţiile socialistorice în care a fost scris şi propus spre editare. E
vorba de întunecatul deceniu, numit mai târziu de
către criticii şi istoricii literari „obsedant” şi evaluat
ulterior din diverse unghiuri şi de pe diverse paliere
analitice. Romanul apărea în 1958, avea să fie
premiat de către Academie şi, fără îndoială, a
constituit, atunci, un eveniment literar major de
vreme ce mai toţi criticii importanţi ai momentului
(de la Ov.S. Crohmălniceanu şi până la Al. Oprea,
de la S. Damian şi până la Nicolae Ciobanu) l-au
comentat în puţinele reviste culturale centrale.
Cartea l-a propulsat numaidecât pe autor în primplanul vieţii literare, considerându-se că aducea un
suflu înnoitor întregii proze realist-socialiste, care
se practica şi se publica pe scară largă în epocă.
Romanul „se bazează pe un montaj abil al temei
colectivizării într-un tablou mozaicat, în care nu se
înfruntă numai comuniştii şi chiaburii, ci şi
generaţiile vechi cu cele noi, comuniştii „buni” şi
comuniştii „răi”, străini aduşi în sprijinul
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colectivizării şi localnicii… Ghilia redescoperă
sensibilitatea romantică a începutului de secol
pentru o lume primitivă, agitată de pulsiuni, afecte
şi chiar de senzualitate” (Adrian Tudorachi, în
Dicţionarul general al literaturii române, ed. II-a
revizuită, adăugită şi adusă la zi, Muzeul Literaturii
Române, 2017). Comentatorii au văzut în unghiul
propus de Al. Ivan Ghilia o perspectivă novatoare
pentru romanul românesc contemporan, ceva ce
ieşea din tiparul şi stereotipia formulei realistsocialiste, atât de des prezentă în proza perioadei.
La unison s-a considerat că romancierul deţine
marea capacitate de a pune în scenă şi de a conduce
cu talent şi abilitate acţiuni, naraţiuni nu numai
alerte, ci şi, în mare măsură, insolite.
Citind romanul astăzi, la mai bine de şaizeci de
ani de la prima lui ediţie, ne putem întreba în chip
legitim în ce măsură Cuscrii poate fi considerat un
roman care să mai intereseze, literar vorbind, şi
dincolo de contextul în care a fost scris şi dincolo de
tribulaţiile pe care le-a făcut autorul. Ne mai putem
întreba, desigur, în ce măsură evenimentele
descrise, dar mai ales realizarea estetică a
romanului au rezistat/rezistă judecăţilor timpului. Şi
venind în întâmpinarea acestor întrebări (şi ale
altora, fireşte) scriitorul ne mai previne în amintitul
„Cuvânt înainte” „… cititorii de carte bună vor avea
surpriza să constate că noua versiune a romanului
(ce ar putea purta subtitlul Satul ridicat la cer sau
Satul dispărut în cer surclasează etichetele
sclerozante şi sclerozate adunate în limbajul critic,
ca şi prejudecăţile privitoare (global) la perioada
anilor ’58-’60 neviciată cu totul de proletcultism
(cum fuseseră anii precedenţi), dar pusă hotărât şi
energic sub patronajul dirijismului ideologic, în
care critica literară a jucat rolul combatantului
principal, jonglând cu criteriile valorice ale
tezismului realismului socialist şi ale modelului
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Mitrea Cocor”.
Mărturisind că i-a avut ca modele pe
Sadoveanu, la început, iar mai târziu pe Rebreanu,
Al. Ivan Ghilia se distanţează de primul prin
reducţia descrierilor satului moldovenesc la fraze şi
paragrafe mai concise şi, deci, mai relevante (în
măsura în care „peisajul” exterior este pus în
concordanţă cu celălalt „peisaj”, interior al
personajelor, iar de cel de al doilea „adecvându-şi”
situaţiile la un dramatism ceva mai acceptabil decât,
să zicem, în Ion, deşi miza este în ambele cazuri
aceiaşi, dorinţa de avere şi de îmbogăţire prin noile
mariaje ale tinerilor din familii cu stare materială
diferită.
Drama colectivizării, conştientizată în satul de
nord al Moldovei – locul acţiunii, de către mai toţi
oamenii locului şi datorită veştilor şi zvonurilor
despre colhozurile sovietice, îi afectează în egală
măsură pe toţi, dar mai ales pe cei care mai deţin cât
de cât terenuri agricole. „Găzarii”, adică activiştii
de partid, porecliţi aşa fiindcă veneau din zona
Prahovei, care au fost trimişi cu o sarcină precisă în
acel sat – să-i convingă pe locuitori să semneze
cererile de adeziune la gospodăria colectivă, deşi nu
sunt atât de duri ca în alte locuri, dau pace
oamenilor şi caută să le smulgă adeziunile prin
diverse tertipuri. La rându-le, ţăranii se refugiază
prin poduri şi pivniţe, fug prin păduri din faţa
urgiei. În context, un „uriaş cioplit ca din bardă”,
care „se vedea cât de acolo că era tipul omului care
nu pune nimic la inimă”, un oarecare Andrei Obadă
cată să-i aducă pe activişti la realitate: „Trebuie săi înţelegeţi pe oamenii aiştea – le spune el trimişilor
partidului. Nu de nebuni se urcă ei în pod şi se
ascund prin beciuri. Unuia ca mine, să mă iau de
exemplu, care n-am ce pierde, îmi vine uşor să mă
scutur de sărăcie, da aistora, care au adunat din
moşi-strămoşi, cum să se despartă de pământ, de
vite, de…”.
În „portretul de grup” pe care ni-l propune
autorul se află individualităţi pregnante, conştiente
de farsa pe care le-o joacă istoria. În necruţătorul
vârtej al evenimentelor, un mărunt secretar de partid
precum Ion Airine este şi el pe deplin conştient de
toate câte se întâmplă. „Simţea – zice romancierul –
că iureşul noii sale vieţi sprijinite pe politică îl
răzbuna de multe umilinţe şi nedreptăţi adunate şi-i
făgăduia o nesperată ieşire din sărăcie, dar, totodată,
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simţea cu şi mai multă putere că viaţa lui adevărată,
simplă şi împlinită, nu putea fi decât în altă parte,
unde era vorba de libertatea sentimentelor, a
gândurilor şi credinţei lui că peste tot şi toate există
o dreptate şi un adevăr şi această cinste, dreptate şi
adevăr mai presus de lume se află bine zidit în
misterul numit Dumnezeu şi pe care micii dumnezei
iviţi acum pe pământ, şi care se dau drept stăpânii
lumii, vor să-l dărâme. Lucru pe care el, Ion Airine,
nu era de acord. Lucru pe care el, Ion Airine,
secretar de partid al acestor mărunţi dumnezei
locali, nu se simţea părtaş cu ei. Până şi grava lui
„abatere de la morala proletară”, nu numai că-l
singulariza printre ei făcându-l vulnerabil, dar îl şi
ridica deasupra lor, simţind cu putere adevărul
simplu şi sănătos că viaţa îşi are rostul numai în
iubire nu în ură. „Viaţa e dragoste. Dumnezeu e
dragoste. Ura e de la Diavol, Lupta de clasă e
scorneala şi unealta de lucru a Satanei, căreia îi
place să dezbine, să ucidă şi să stăpânească prin
ură”.
Ştiinţa alternării planurilor, dar şi a mânuirii
personajelor, cea a sugestiilor caracterologice,
dozajul dialogurilor (în care nimic nu pare de
prisos) şi a surprinderii reacţiilor fireşti, apoi arta
portretului/portretelor sunt cele dintâi virtuţi ale
autorului, cărora desigur, li se adaugă şi altele din
plan secund. Există apoi cel puţin câteva scene
absolut memorabile şi care probează aci pana unui
mare romancier, a cărei creaţie rezistă şi se impune
dincolo de conjuncturi sociale şi istorice precum
cele cunoscute în acest caz. Bunăoară momentul în
care Toma Bursuc este surprins de o ploaie
torenţială şi trece Jijia cu ajutorul boilor, spre a
ajunge la ruda lui de la marginea oraşului, apoi
scena încuscririi lui cu familia Zvorişteanu şi – ca o
încununare a întregului roman – scena finală,
imaginară, în care biserica satului plină de enoriaşii
nuntaşi şi de cei reveniţi din pădure se înalţă la cer,
în timp ce vremelnicii „mici dumnezei”, activiştii
de partid se împiedică şi cad printre crucile
cimitirului. O scenă finală demnă de cei mai mari
romancieri ai lumii, atestând existenţa unui scriitor
pe nedrept intrat într-un con de umbră.
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IN MEMORIAM

CLARA MĂRGINEANU
Cînd mai exista TVR Cultural, dar și cînd a lucrat pentru ale
canale ale Televiziunii române, Clara Mărgineanu a fost mereu
interesată de activitățile „Convorbirilor literare”, reflectînd acest
interes în filme/ emisiuni realizate suflet, dar și cu profesionalism,
fapt dovedit și de premiile pe care le-a primit.
În acest fel, prin felul în care a relatat despre Iași, despre revista
„Convorbiri literare”, despre manifestările noastre culturale, preocupările noastre literare, Clara Mărgineanu devenise o prietenă a
Iașului, a revistei noastre.
După desființarea TVR, viața ei a luat o turnură nedorită. Poate
și asta, poate și altele, au dus la contractarea unei boli grave, care i-a măcinat încet, dar sigur sănătatea.
Pe de altă parte, Clara Mărgineanu a fost și o autoare dăruită cu har, a scris o poezie apreciată și de cititori și de
confrați, multe nume cunoscute scriind despre ea. A alcătuit și antologii, dăruindu-și altfel din timpul său și altora.
În speranța că va reuși să înfrîngă boala, îmi spunea despre planurile de viitor, despre volume pe care avea de
gînd să le pregătească, despre cărți pe care dorea să le citească, despre faptul că va reveni curînd la Iași, despre...
Soarta a vrut ca sufletul ei să urce de pe pămînt printre stele, acolo de unde își va privi prietenii, pe cei care îi
vor citi poemele.
Oferim cititorilor revistei pe care a iubit-o, acum, în loc de rămas bun, o strofă dintr-un poem al Clarei, Am fost
cîndva altă femeie: „Rămîne forța poeziei, învingătoare în prăpăd,/ Rămîne lacrima trufiei, peste absența necesară/
Și peste jale este vară, filmul îl știu, l-am scris, îl văd,/ Femeia veșnic amînată va obosi să fie eu.”
Marius Chelaru

JOCUL, DE LA GRAVITATE LA LACRIMI
Aurelian GOCI
Autoarea şi-a luat în serios vocaţia poetică,
confirmată prin cărţi şi recunoscută de scriitori şi
critici de renume, şi a ajuns la performanţa de
individualizare, dar se dovedeşte o excepţie
fericită faţă de categoria actriţelor-poete care nu
depăşesc, de obicei, faza mimetismului generat
de ceea ce recită pe scenă. Afirm aceasta
deoarece fiind absolventă a Universităţii de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” a
demonstrat că are dramaturgia în sânge, deşi
ulterior s-a afirmat mai mult ca jurnalistă de
cultură (pentru care a şi fost premiată), în cadrul
TVR şi nu numai. Dar la urma urmei, s-ar putea
ca vocaţia poetică să fie anterioară
profesionalizării teatrale şi ziaristice, deşi lucrul
acesta nu mai are importanţă câtă vreme ne
aflăm în faţa unei sensibilităţi artistice şi a unei
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conştiinţe estetice deosebite.
De remarcat că nu cadrul dramatic, nu
recitativul scenic acordă dramatism poeziei, ci o
virtuozitate de prestidigitator care umple marea
scenă a realităţii, sub bagheta autoarei. Nu
„jocul” ca actriţă o caracterizează, ci trăirea
imaginarului în proiecţii utopice. Clara
Mărgineanu este, pe lângă actriţa talentată cu
studii strălucite şi licenţă cu lucrarea „Fascinaţia
audio-vizualului” sau jurnalistă de excepţie, o
poetă autentică, autoare a 14 cărţi în 25 de ani.
După debutul poetic în 1991, în revista
„Luceafărul”, are loc debutul în volum – Actul
întâi sau Copacul cu iluzii – în 1995; urmează
Sărmanele duminici (1996), Iubire pe furate
(1997), Pariu pe prietenie (1998), Uşi zidite în
alt destin (2000), Prizonierul libertăţii (2002),
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Dans cu pumnalul în inimă (2003), Fata de
asfalt (2005) Femeia albastră (2006), Măştile
Cleopardei (2010), Sărutul Femeii Poem
(2015); toate acestea i-au adus şi titulatura de
membră a Uniunii Scriitorilor din România.
Cu toate cărţile sale, dar mai, ales cu acest
volum bilingv antologic, Clara Mărgineanu
dovedeşte că este o scriitoare inteligentă care își
cunoaşte posibilităţile expresive şi participă cu
rezoluţie personalizată la fenomenul poetic
contemporan. Personal, am mai scris despre
autoare la începuturile carierei sale şi mă bucur
că a confirmat aşteptările mele şi a ajuns la o
platformă de apreciere înaltă, din partea a
numeroase personalităţi literare. Chiar şi
editorul englez William C. Cross observă
creativitatea scenică a trăirilor autoarei:
„Poemele Clarei Mărgineanu au ceva de
magician. Câteva mişcări de baghetă şi se
creează scena, dialogul şi reflecţia, fiecare strofă
atrage apoi cititorul tot mai adânc în lumea sa.
Poate face poemul să pară o confesiune deplină,
rămânând totuşi detaşată în rol de ghid. Există o
anume îndrăzneală în abordarea ei – multe sunt
nerostite sau abia sugerate, strofele se leagă
uneori prin asocieri ce par tangenţiale”.
Autoarea a selectat, pentru acest volum,
poeme din Uşi zidite în alt destin, Dans cu
pumnalul în inimă, Fata de asfalt şi Femeia
albastră; tema dominantă din prima carte este
aceea a lumii circului, a butaforiei. (Costume şi
pălării de carton), în timp ce din cel de-al doilea
volum amintit se evidenţiază tonul grav al morţii
(Pentru că nu am ucis-o cu pietre, Toamnă
carnivoră). Fata de asfalt reuneşte câteva
poeme dedicate „scândurii” (Spectacol ratat,
Machiaj, Spectacol de gală), în timp ce Femeia
albastră este dominată de ideea suferinţei și a
destinului amar.
Clara Mărgineanu are o dicţie sigură de poetă
adevărată, de creatoare cu individualitate
pregnantă care evită o lirică „a rolurilor” şi mută
„scena lumii” în lumea interiorităţii şi a trăirilor
adânci. Creaţia sa prezintă o dimensiune
interioară, rămânând totuşi inefabilă, iar Femeia
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albastră este foarte depărtată conceptual, dacă
nu chiar antagonică, referinţei masculine de
Barbă Albastră. Poeta exprima diferite identităţi,
cele mai noi fiind „femeia poem” şi desigur,
„femeia albastră”.
Prin câteva texte, volumul Femeia albastră
este o capodoperă a confesiunii lirice, o „foaie
de temperatură”, un seismograf sufletesc, mai
ales prin viziunea stranie, neconvenţională
asupra vieţii, artei şi destinului. Există totuşi
câteva referinţe livreşti dintre care amintim doar
celebra carte a lui Julius Fucik „Reportaj cu
ștreangul de gât”, care situează creaţia autoarei
într-o nobilă familie.
Poezia Clarei Mărgineanu se configurează
ca o „carte de învăţătură” pentru destinul
Femeii albastre care devine, iată, o referinţă în
diversitatea liricii feminine. Poemul Sacrul şi
masacrul se dezvăluie ca fiind proiectul unui
astfel de act de existenţă: Cel ce a înfipt cuvinte/
în inima femeii albastre/ va plăti taxa pe durere/
în singurătate.// Nu mai am de unde – / răbdarea
e stoarsă/ până la ultima picătură/ iluzia nu mai
are morfină// „Unde nu e dragoste/ să puneţi
dragoste/ şi veţi găsi dragoste!// Sacrul şi
masacrul/ înlănţuirea iederei/ în destin de iarnă.
(...)
Prin modul în care disociază discursul liric de
tradiţia poeziei feminine, Clara Mărgineanu este
o importantă poetă contemporană, care aduce un
suflu nou în lirica românească, iar faptul că are
cărţi traduse în limba engleză îi conferă o
binemeritată deschidere europeană.

Clara Mărgineanu, Femeia albastră – poezii alese/
Blue woman – selected poems, editura Semne, Bucureşti,
2019.
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ANASTASIA GAVRILOVICI
–
Gellu DORIAN
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Anastasia Gavrilovici, care aruncă
eşantioane de vis, coşmareşti, prin ochii
deschişi. Cele mai multe texte par
experienţe trăite în delirium tremens,
controlate totuşi de o logică a textului, de o
ştiinţă a aşezării în pagină a unor gînduri ce
pot spune ceva concret, dar nu reuşesc.
Poezia ei se rupe dintr-un suprarealism
deformat în trăirims expresiv, escamotat şi
delirant, retras ca trenul de aterizare al unui
avion în lăcaşul de sub carlingă sau ca puiul
de cangur în marsupiu. Aşa şi poezia
Anastasiei Gavrilovici dispare în spatele
acestui puhoi de vorbe, găsind-o cu mare greutate
la lectură, dar fiind, desigur, evidentă, acolo, în
ceea ce poeta ar fi putut spune mai simplu, mai
curat. Şi din această cauză greu găseşti un text din
care poţi cita ceva sau chiar un text pe care să-l
citezi în întregime. Totuşi o voi face, pentru că
argumentele de susţinere a opinei mele sunt cu
duiumul în cartea acestei poete. „căsuţa din lego
s-a prăbuşit sunt nopţi/ în care în mine se trezesc
(sic! acordul! n.m.) un azil de bătrîni schelălăind/
după bucăţica de carne căzută din gură pescăruşi/
lacomi tîrîndu-mi prin motorină capul/ plin cu
rumeguş// am rezistat coşmarului m-am ridicat din
pat mi-am aprins o ţigară am/ văzut strada lumina
ascunsă din vitrinele magazinelor un bărbat/ se
masturba în faţa manechinelor şi asta m-a calmat/
pentru că şi eu// am zile întregi în care îmi îndes/
capul în tricoul tău şi trag din el ca un aurolac
dintr-o pungă (o imagine concretă din experienţa
personală!, n.m.)/ şi eu am crezut că sexul meu e
o vrăbiuţă/ moartă-n zăpadă că voi avea şapte ani
şi doar tata mă va lăsa/ să adorm pe burta lui ca o
nucă de cocos// cînd stau pe spate prin cap îmi trec
imagini cu tine –/ telegondole/ în care e cald &
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De pe vremea cînd încă ucenicea la cenaclul
sucevean şi lua premii la concursurile literare de
prin ţară, pe faţă cu un aer de lehamite asumată de
pe atunci, însoţită de un lider al noilor veniţi în
poezie, trecută apoi în actele acestuia,
împrumutînd caracterul justiţiar al acestuia, aşa,
pur şi simplu din orice, Anastasia Gavrilovici şi-a
impus talentul, ce părea pe a tunci a fi unul de
lungă bătaie de puşcă, fără a-şi anunţa civismul de
modă, ci mai curînd apucăturile de pub-istă şi
cunsumatoare de halucinogene, doar aşa ca o
experienţă vremelnciă, nu ca pe o viitoare
practică. Altfel nu ar fi putut fi acum mamă, poate
nu dintra-acelea ca Sylvia Plath, chiar dacă viaţa
ei de acum are asemănări convivante cu ale
celebrului cuplu britanic, SP şi TH. Doar
asemănări, decocamdată!
Pe atunci poezia ei era mai parcimonioasă în
aglomerări de cuvinte, nu ca acum cînd se înscrie
cu această primă carte – Industria liniştirii
adulţilor, Casa de editură Max Blecher, 2019 – în
categoria poeţilor care scriu o „poezie
vorbăreață”, aşa cum a categorist-o Al. Cistelecan.
Textele ei, în esenţă toate poeme de compoziţie
efervescentă, poate chiar instantă, cu nuanţe de
mai multe-ntr-unul, la foc automat, sunt cîte o
adunătură de cuvinte, ce explică sau ar trebui să
explice o angoasă combinată cu o exuberanţă
morbidă. Din acest conglonerat poematic, în fond
cartea fiind un singur poem, rupt cu titluri, din
fragmente pe acelaşi tipar învăţat la cenaclul
sucevean, ies tumulturi de vorbe şi idei care îşi
definesc prin ele însele automatismele de limbaj
poetic, după tipar. De aici şi monotonia cărţii,
chiar dacă în fiecare text sfîrîe creierul încins al
unui om care ar dori să se aşeze într-un fotoliu şi
să viseze cu ochii închişi, nu aşa cum face
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frumuseţea derutantă a unui gest salvează//
telegondole ca nişte păianjeni tineri împinşi spre/
flacăra aragazului” (p. 42). Sau: „poate ar fi
timpul să renunţi la întrebări oarecum/ şi în
memoria ta va creşte un ştergător de parbriz/ eu
încerc să trag de timp să-ţi mai/ desenez o oiţă
bolnavă număr/ turaţiile inimii ţi-aş vorbi despre
dragoste dar şi ăsta e un lucru/ de mult uitat
şopteşte vulpea îndesîndu-mi/ carabina între
coaste// corpurile sunt nişte ecrane touch screen în
care se zbat musculiţele/ carbonizate ale
instinctului te sfătuiesc prieteneşte micule/ prinţ
scoate-ţi din portofel o iconiţă o poză cu floarea ta
şi salvează-te/ secţionează planeta fă ceva cu
drujba aia/ să se prelingă lumini de discotecă aici
& pretutindeni// va trebui să te obişnuieşti cu
lucrurile simple care ţin/ mintea bine învelită întrun ghem ceţos de ameţeală să colecţionezi/ timbre
înaintea oricărei furtuni anunţate// ceva scurt şi
cuprinzător noi într-o carte despre apocalipsă/ cu
ilustraţiile autorului (instrucţiuni, p. 43). Înşiruiri
de versuri care se nasc în interiorul versurilor, cu
o frazare incompletă, ca într-o gargară prelungă, în
urma căreia nici gîtul nu-ţi trece, nici gustul sălciu
nu persistă, ci doar în urechi rămîne o
bolboroseală din care poţi extrage cîte o imagine,
cum ar fi „mintea bine învelită într-un nor ceţos de
ameţeală”. Dar nu e suficient.
Norul ceţos persistă peste tot în poezia
Nastasiei Gavrilovici, îi dă acesteia un aer de
impresionism resuscitat, cu găselniţi desuete, fără
profunzimi cum ne-am fi aşteptat de la poeta care
este prezentată aşa pe coperta patru de Teodora
Coman: „Anastasia Gavrilovici era deja un nume
de referinţă pentru noua direcţie din poezia
contemporană (!) cu mult înainte de debut (...),
oficial o voce extrem de percutantă”. Nu ni se pare
deloc aşa, deşi, poate, prin cercurile cenacliste din
Suceava, prin cluburile din Bucureşti, între
tămîieri reciproce, o fi fiind. Nu pot spune însă că
poezia Anastasiei Gavrilovici n-a ceva păstrat din
prospeţimea şi savoarea celei de început. Peste tot
în această „indrustrie de liniştiri ale adulţilor”
există şi prospeţime, şi dorinţă de împrospătare a
limbajului, şi imagini memorabile, relevante
pentru o experienţă care abia îşi face drum. Dar

sunt greu de depistat, sunt, aşa cum am spus,
escamotate sub blana plină de paraziţi a
cuvintelor, în aglomerări verbioase, în sincope
ilogise, în texte greu de digerat, uneori chiar greu
de citit. Ceea ce pentru un debutant editorial nu
este deloc bine.
De aici şi părerea mea exprimată în cronica din
numărul trecut al revistei la cartea Jesicăi Baciu,
cum că poezia Anastasiei Gavrilovici, ca efect la
lectură, este sub cea a poetei amintite, mult mai
experimentată, mai coaptă, cu efectele scontate la
purtător şi la vedere, nu ascunse în stufoşenii şi
incoerenţe care nu pot defini un text poetic, nu pot
face acceptabil un produs ce se vrea literar. Însă
cum noua percepere a poeziei, printr-o paradigmă
falsă, autoimpusă, de cerc, cam aşa ar trebui să
arate poezia de mîine, literatura de mîine. Rămîne
de văzut.
Cînd mă gîndesc la primii noştri suprarealişti,
care, în viziunea celor de dinaintea lor, erau nişte
rătăciţi, nişte poeţi de neînţeles, unii dintre ei,
puţini la număr, cum ar fi Gellu Naum de
exemplu, modele emulative pentru poeţi foarte
buni din promoţiile mai tinere, cum ar fi Dan
Coman sau Theodor Dună, cred că, ştiu şi eu,
dacă-şi va limpezi discursul poetic, tehnica
poetică şi toate ce ţin de buna receptare critică,
Anastasia Gavrilovici ar putea fi o poetă de
referinţă pentu un anumit segment de timp, în care
poezia era alungată cu ostentaţie din poezie sau
ascunsă în potopuri de cuvinte, ca-n zicerea aceea
populară care spune că nu poţi vedea pădurea din
cauza copacilor.
Ce ar putea fi oare „industria liniştirii
adulţilor”? Femeia, cea care este acum avangardă
a mişcării feministe din interiorul corectiturinii
politice sau poate antidotul unui virus produs
hormonal şi autoritar de adulţi, care, prin atitudini
feministe, trebuie liniştiţi? Ar fi fost bine să fi
reieşit asta din cartea Anastasiei Gavrilovici. Dar
nu a reieşit asta, ci ceva ce nu pot defini clar, dar
există.
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ISTORIE LITERARÃ

ARTA DE A SCRIE
PE VREMEA LUI EMINESCU
(V)
Nicolae GEORGESCU
De la Mortua est! la Egipetul
Mortua est!. 1. Un visu, ce îşi moae aripa ’n amar, /
Astfeliu ai trecut... se păstrează în toate ediţiile Maiorescu
doar cu linie de pauză în loc de virgulă după vers (şi cu
vis, Astfel; rămâne în discuţie, poate, -u final din visu:
întrucât nu notează consecvent cratima pentru formele
conjuncte, aici se poate deduce şi bisilabic: un visu, ce-şi
moae – justificând virgula; pentru versul următor, însă,
trebuie păstrată forma legată: Astfeliu-ai trecut). G.B.
Duică, G. Călinescu, Ibrăileanu şi Perpessicius scot
virgula după vis, făcând inutilă discuţia.
2. O rază te ’nalţă, un cântec te duce din
„Convorbiri” se păstrează peste tot astfel, mai puţin la
G.B. Duică: acesta pune apostroful strâns: te’nalţă. Aici
nu este vorba atât de forma conjunctă sau disjunctă cât,
mai degrabă, de verb: a nălţa are tendinţa de a deveni
formă completă.
3. Când tocsul s’aude l’al vrăjilor caieru, / Argint e
pe ape... rămâne, în privinţa apostrofurilor, la fel peste tot,
dar trebuie amintit că Maiorescu are Când torsul s’aude
l’al vrăjilor caer,/Argint e pe ape – şi astfel se păstrează
peste tot, G. B. Duică instaurând caier iar Ibrăileanu,
Călinescu şi Perpessicius scoţând virgula din final (la
Ibrăileanu: caer). Se instaurează, astfel, metafora
caierului de vremi/vrăji care se toarce, prezentă pe
jumătate, de altfel într-un manuscris anterior al poemului.
Şi torsul s’aude l’al vrăjilor caer//Când torsul s-aude l-al
vrăjilor caer,/S’aude torcându-se-al vrăjilor caer etc.
Versul din „Convorbiri are caieru”, cu sens mai apropiat
de încaier de la a (se) încăiera. Tocsul este clopotul de
alarmă (tocsinul) ce se va regăsi şi în Împărat şi Proletar.
Caierul vrăjilor, sau încaierul vrăjilor/vrăjitoarelo reste
un moment, un timp, miezul nopţii de pildă (vezi poemul
eponim) (în Memento mori poetul are: Împăraţii sori
se’ncaier, cu sensul din Mortua est!).
4. Şi’ntreb al meu suflet rănit de ’ndoială / De ce-ai
murit înger cu faţa cea pală?din „Convorbiri” se
păstrează identic peste tot, cu diferenţe de punctuaţie
însă: două puncte după primul vers la Maiorescu (păstrate
în serie, mai puţin la Perpessicius care are virgulă) şi
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virgulă înainte de înger la acelaşi (păstrată peste tot, mai
puţin la Perpessicius care lasă fără virgulă). Trebuie
primită punctuaţia albă din „Convorbiri”: Întreb al meu
suflet (...) de ce-ai murit înger cu faţa cea pală se va
compara cu pasajul de mai jos: Să treci tu prin ele o
sfântă regină / Cu păr lung de raze. Dacă facem vocative
sau apoziţii (tu, înger; tu, o sfântă regină) şi organizăm
punctuaţia textului ca pentru dialog ieşim tocmai din
meditaţia interioară a poemului, din îndoiala care răneşte
sufletul. În Mortua est! este vorba despre moartea
îngerului, nu a unei fiinţe omeneşti; a ipostazei angelice a
femininului, nu a femininului, astfel că vom citi de ce ai
murit (ca) înger şi, mai jos, să treci tu (ca înger) o sfântă
regină prin ceruri.
5. Gândirile-mi rele zugrum’ cele bune se păstrează
numai la Ibrăileanu şi Perpessicius, G. Bogdan-Duică
având zugrum iar Maiorescu, peste tot, sugrum (vezi,
însă, la Egipetul consecinţa suprimării apostrofului pentru
pers. III pl.).
6-7-8 Urechea te minte şi ochiul te ’nşeală, Văd vise
’ntrupate gonind după vise,/Pân’ dau în morminte ceaşteaptă deschise se păstrează peste tot la fel.
9. De e sensu într’asta e ’ntorsu şi a tău necesită
discuţie separată (vezi-o la note). Aici trebuie spus că toţi
editorii pun virgulă după într’asta şi că numai G. BogdanDuică are apostroful strâns: e’ntors (ciudat, pentru că
virgula cere pauză, vezi atâtea cazuri similare).
Înger de pază. 1. C’asupră-mi c’un zimbet aripilea’ntins (în româna actuală pare o scriere cu ajutorul
sistemului morse de semnalizare: C-asupră-mi c-un
zâmbet aripele-a-ntins) la Titu Maiorescu schimbă
vocalismele şi lărgeşte ultimul apostrof: C’asupra-mi
c’un zimbet aripele-a ’ntins (ediţia a XI, totuşi: asuprămi), la GBD şi celelalte ediţii se păstrează apostroful larg,
se revine la -ă, dar aripele rămâne la G. Călinescu şi
Perpessicius. Aici -i- din aripile trebuie păstrat pentru că
este aliteraţie; dimpotrivă, este o întrebare dacă nu cumva
poetul doreşte şi recitarea zimbet ca să păstreze seria.
Oricum, al doilea -i- din aripile se rosteşte slab, aproape
sincopat, pentru păstrarea energiei pe finală.
2. Pentru grafia: Ori poate...! O’nchide lungi genele
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tale din „Convorbiri”, Titu Maiorescu are Ori poate...! O
’nchide iar celelalte ediţii: Ori, poate!... O ’nchide.
Mutarea semnului exclamării înaintea celor trei (sau
două) puncte este manieristă. Spaţiul larg cere intonaţie,
deci vocativ – şi nu este de mirare că ediţiile de după Titu
Maiorescu au, toate, virgulă după vers – făcând invocaţie
prelungită dintr-o constatare pe care poetul o vrea
instantanee, bruscă.
Noaptea este importantă în privinţa apostrofurilor mai
ales pentru izolarea lui până sincopat.
1. Pân’ce mintea îmi adoarme, pân’ ce genele-mi
clipesc trece în primele două ediţii Maiorescu la: Pân’ ce
mintea îmi adoarme, pân’ ce genele ’mi clipesc, în ediţiile
III-IV devine Pân’ce mintea îmi adoarme, pân’ce
genele’mi clipesc (ultimul apostrof pare mediu) – iar apoi
Pân’ce... pân’ce genele ’mi. G. Bogdan-Duică preia
formele conjuncte peste tot: Pân’ce... pân’ce genele-mi,
Ibrăileanu are un apostrof ce pare mediu: Pân’ce... pân’
ce genele-mi, la G. Călinescu iese clar în evidenţă
apostroful mediu (care este, probabil, un apostrof larg dar
folosit cu spaţiu mediu pentru că se aplică la primul dintre
cele două cuvinte în contact) – iar la Perpessicius este
larg: Pân’ ce... pân’ ce genele-mi.
Redăm în întregime strofa finală după „Convorbiri”:
O! desmeardă, pân’ce fruntea-mi este netedă şi lină,/O!
desmeardă, pân’eşti jună ca lumina ce din soare,/Pân’
eşti clară ca o rosă, pân’eşti dulce ca o floare,/Pân’ nu-i
faţa mea sbârcită, pân’ nu-i inima bătrână. De şase ori se
reia expresia, de trei ori în formă conjunctă şi de trei ori
în formă largă. Numai Perpessicius şi G. Bogdan-Duică
regularizează peste tot la apostroful larg (fără a deranja
punctuaţia). Maiorescu are în ediţiile I-IV: pân’ ce
fruntea-mi, pân’ce fruntea-mi de la ediţia a V-a în sus;
pân’ eşti ed. I (cu apostrof mediu) apoi pân’ eşti (cu
apostrof larg); pân’ eşti (idem); pân’ eşti (larg de la
început la sfârşit); pân’ nu-i (apostrof larg peste tot), pân’
nu-i (apostrof mediu în prima ediţie, larg apoi peste tot).
Ibrăileanu are pân’ce (strâns), pân’ eşti (larg; invers decât
în „Convorbiri”), pân’eşti (strâns, iarăşi invers decât în
„Convorbiri”), pân’ nu-i de două ori, larg. La G. Călinescu
iese foarte clar în evidenţă apostroful mediu în ultimul
vers: mân’ nu-i de două ori. Faţă de aceste oscilaţii navem decât să ne întrebăm: de ce nu este primit textul
„Convorbirilor”? În principiu, vom accepta că
gramaticienii speră continuu în ceea ce dânşii numesc
evoluţia limbii şi vor s-o ajute anticipând formele
previzibile. Aici se tinde a se suda expresia la pânce ori a
se lăsa pân suficient, întreg. Chestiunea este că accentele
limbii se suprapun peste normele ortografice. Şi azi, şi
acum două sute de ani, şi peste două sute de ani vom
spune, dacă suntem din Bucureşti: Merg pân’la Chitiladar Merg pân’ la Suceava (prelungit: pââân’la, eventual
făcând şi un semn de depărtare cu mâna). Noaptea are
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retorica ei interioară organizată în „Convorbiri literare” la
1871 şi acceptată de autor în 1883, când îşi construieşte
volumul (în virtutea acelor grafii congruente despre care
am vorbit într-un capitol anterior) – şi această retorică
trebuie păstrată. A presupune (cum fac unii editori) că
revista avea propria ei ortografie (dar şi Maiorescu
publica aici!), că acolo sunt forme greşite de tipografi ori
îndreptate de redactori – nu este decât un mod de a evita
discuţia. După cum vedem din interpretările lui Titu
Maiorescu privind apostroful, fiecare scriitor avea
retorica sa, accentua în mod personal momentele rostirii.
Sunt însă şi cazuri – destul de numeroase – când
sensurile mari, generale se schimbă odată cu schimbarea
acestei retorici editoriale. Iată, de pildă, versul 4 din
poem. În „Convorbiri literare”: Luminarea-i stinsă’n
casă... somnu-i cald, molaticu, lin. Titu Maiorescu
măreşte aici pragul apostrofului şi schimbă cele trei
puncte cu virgula: Luminarea-i stinsă ’n casă, somnu-i
cald, molatic, lin. G. Bogdan Duică păstrează pragul larg
al apostrofului maiorescian – dar şi cele trei puncte din
revistă. De la ediţia a XI-a, însă, la Maiorescu găsim
lumânarea, şi astfel rămâne la Ibrăileanu, G. Călinescu şi
Perpessicius (şi, desigur, în ediţiile actuale). Dar este un
paradox: cum poţi să vezi noaptea, într-o odaie,
lumânarea stinsă?! Este evident că expresia luminarea-i
stinsă’n casă echivalează cu cea actuală: lumina-i
stinsă’n casă. Apostroful larg de la editori lasă loc de
pauză care individualizează: în casă – pe când cel strâns
cere înţelegerea expresiei ca atare. Ne vom mai întâlni cu
această situaţie în multe alte locuri. Iată, de pildă, finalul
de la Singurătate în „Convorbiri”: Şi mi-i ciudă cum de
vremea / Să mai treacă se îndură, / Când eu stau şoptind
cu draga / Mână’n mână, gură’n gură. Versul final este
redat peste tot cu apostrof larg: Mână ’n mână, gură ’n
gură, ceea ce aduce a proză şi a descriere, ca şi cum mâna
dreaptă ar fi în mâna dreaptă, buzele apropiate, etc. – pe
când expresia de limbă este mult mai flexibilă, redă ideea,
nu tabloul. Ca regulă generală, vom observa că formele
strânse crează expresii de limbă pe când cele largi
descompun tocmai aceste expresii în cuvintele
componente.
Iată, tot în Noaptea, versul 12: De pe fruntea mea cea
tristă tu dai viţele’ntr-o parte. Desigur, editorii au
apostroful larg: tu dai viţele ’ntr-o parte. Primele patru
ediţii maioresciene au această greşală tipografică: viţele
‘ntro (ceea ce poate fi un document psihologic: a gândit
formele conjuncte dar le-a despărţit forţat). Exemplul
similar care ne vine în minte este vel din Satira I versul 3:
Căci perdelele’ntr’o parte când le dai – la fel, cu apostrof
larg în ediţii: perdelele ’ntr-o parte. Cum să dea, însă,
perdelele (amândouă) într-o (singură) parte?! Cum să dea
iubita viţele de păr de pe fruntea iubitului într-o (singură)
parte?! Este limpede vorba de o expresie de limbă: a da la
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o parte, de pildă, a netezi (cum urmează în Noaptea), a
face loc liber.
Tot pentru Noaptea mai avem exemplul din versul 16:
Şi surizi, cum ride visul într-o inimă‘ndrăgită devine
peste tot într-o inimă ‘ndrăgită. Urmând exemplele de
mai jos, inimă îndrăgită ar însemna substantiv urmat de
adjectivul său, cum ar fi inimă largă, mare, îndrăgostită
etc. Visul râde, însă, într-o inimă pe care a îndrăgit-o el,
visul, deci calitatea nu este a inimii, enunţul corect în
proză ar fi: cum râde visul într-o inimă pe care a îndrăgito (pentru că a îndrăgit-o).
EGIPETUL ne oferă, mai întâi, cinci exemple de
eliziune a finalei în faţa vocalei din cuvântul următor –
părând că poetul a studiat aici această situaţie de limbă.
1. Nilul mişc’a lui legendă se păstrează în primele trei
ediţii Maiorescu şi la G. Bogdan-Duică. De la ediţia a IVa în sus Maiorescu are mişc-a lui legendă (desigur, pentru
mai puţin uzitata formă mişc’-a marcând eliziunea
terminaţiei de persoana III sg. şi forma conjuncă).
Ibrăileanu, Călinescu şi Perpessicius lărgesc Nilul mişc’ a
lui legendă.
2. El intră să vad’acolo se păstrează identic la
Maiorescu şi G. Bogdan-Duică – dar în ediţiile celelalte
devine El intră să vad’ acolo (aceeaşi situaţie).
3. Ş‘atunci sufletul visează toat’ istoria străveche, în
schimb, rămâne identic peste tot – apostroful larg
convenind, de regulă, tuturor. Remarcăm că vocalismul
lărgit cere accent insistent – forma cu apostroful larg fiind
resimţită ca intonaţie aici.
4. În zadar caut’al vieţii înţeles nedezlegat devine, în
primele trei ediţii maioresciene: În zadar caut al vieţii,
omisiunea apostrofului ducând la pers. I sg. a verbului –
dar de la ediţia a IV-a se corectează: În zadar caut-al vieţii
(mai sus, însă, doar apostrof, tot la această corectură). G.
Bogdan-Duică are forma conjunctă din revistă, iar
celelalte ediţii au apostroful larg.
5. Toat’a apei, a pustiei şi a nopţii măreţie – devine
Toat-a apei la Maiorescu şi se păstrează Toat’a la toţi
ceilalţi editori. A se compara cu toat’ istoria străveche de
mai sus, unde se păstrează peste tot apostroful larg. Este
limpede că editorii înţeleg regulile eufoniei (în Toat’a
apei accentul cade pe apei, în toat’ istoria, pe toat’) – dar
le aplică după simţul propriu, coincidenţele cu textul
primar fiind mai mult întâmplătoare (şi extrem de rare).
Fiind vorba de asemenea eliziuni fără implicarea lui
în, aici mai trebuie discutate şi acele dezacorduri lăsate ca
atare în ediţii.
6. Ale trestiilor sunet ce sub luna... din „Convorbiri”
(lăsat peste tot astfel) trebuie înţeles gramatical: Ale
trestiilor sunet’, iar Ş’ale preoţilor cântec sună trebuie:
ale preoţilor cântec’ sună. Egipetul este singurul poem
eminescian unde se concentrează atât de multe eliziuni în
faţa vocalei din cuvântul următor: poetul pare a
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experimenta şi eliziunile în faţa consoanei în aceeaşi
poziţie.
În privinţa apostrofului în faţa lui în, sunt puţine
cazuri în litigiu între editori – dar semnificative.
7. Păseri îmblânzite ’n cuiburi se păstrează peste tot
astfel. Titu Maiorescu are Paseri ’mblânzite în primele
ediţii, apoi Păsări ’mblânzite, ceea ce ne spune că
vocalismul deschis, acest a (prelung) cere eliziunea peste
cuvânt.
8. Ciripind cu ciocu ’n soare se păstrează identic în
ediţii.
9. Memfis colo ’n depărtare, la fel.
10. I-a’mbrăcat cu-argint ca’n soare să lucească întrun lanţ se schimbă ceva mai complicat: I-a ’mbrăcat cuargint ca ’n soare (cu ambele apostrofuri medii) în prima
ediţie Maiorescu, apoi I-a ’mbrăcat; ca ’n în ediţiile II-VI
– pentru ca de la ediţia a VI-a în sus să găsim I-a
îmbrăcat, ca ’n. G. Bogdan-Duică are I-a ’mbrăcat cuargint ca’n soare (larg şi strâmt) iar Ibrăileanu, Călinescu
şi Perpessicius au, cu alt acord: Le-a ’mbrăcat cu-argint
ca ’n soare. Aici sunt patru forme sudate în lanţ, pe care
ediţiile de după 1953 le redau într-o superbă... apologie a
semnalelor morse: I-a-mbrăcat cu-argint ca-n soare.
Textul „Convorbirilor” trebuie păstrat.
11. Ş’inserează devine, desigur, peste tot Se ’nserează
(vezi discuţia la note).
12. Luna’n mare îşi aruncă chipul devine în prima
ediţie Maiorescu Luna ’n mare (cu apostrof mediu) – apoi
apostroful îşi lărgeşte pragul peste tot, ediţiile adăugând,
toate, virgula înainte de vers. Enunţul paratactic din
„Convorbiri”: Ş’inserează... Nilul doarme şi ies stelele
din strungă / Luna’n mare îşi aruncă chipul şi prin nori
le-alungă trebuie păstrat pentru unitatea imaginii, altfel
acţiunile se fragmentează, ca şi cum luna şi-ar arunca
chipul în mare iar apoi ar alunga stelele prin nori. În
realitate, nu este vizată aici profunzimea – ci suprafeţele
lungi orizontale: stelele ies din strungă ca nişte (o turmă
de) oi (din strungă, adică de la izvoarele Nilului, sau de la
„Cataracte”, care sunt ca o strungă naturală pentru apele
fluviului) iar luna le alungă de la vărsarea Nilului, din
mare, dinspre mare de-a lungul Nilului – întreg tabloul
fiind însă, văzut în ape, unde se reflectă şi norii şi stelele
şi luna – şi unde, în final, poporul anticului Egipet se va
afla. Ce e deasupra e doar „umbră” , „miracol”– viaţa este
dedesupt, sub nisipuri şi sub apă. Luna’n mare este, mai
degrabă, luna-cea-din-mare, este adjectiv nu adverb (nu:
îşi aruncă chipul în mare).
13. Se’nmulţesc semnele rele, se’npuţin faptele bune
este reluat peste tot în ediţii cu apostrofuri largi – mai
puţin ediţia a II-a Maiorescu: Se ’nmulţesc... se’npuţin –
dar la fel, cu punctuaţie după versul anterior (două puncte
la Maiorescu, virgulă în rest). Punctuaţia albă a
Egipetului în „Convorbirile literare” (mai ales la sfârşit de
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vers) ridică probleme editoriale. În enunţul de acolo: În
zădar guvernă regii lumea cu înţelepciune / Se’nmulţesc
semnele rele, se’npuţin faptele bune / În zădar caut’al
vieţii înţeles nedezlegat la finalul fiecărui vers se poate
pune un semn de punctuaţie; problema pare a fi pentru
autor, în această perioadă când este foarte interesat de arta
dramatică, dacă versurile se pot recita continuu, fără
pauză. O declamaţie descendentă, cu accent puternic pe
marca zădărniciei, ar cere, într-adevăr, forme legate peste
tot, deci apostroful strâns. Remarcă şi vocalismul cu -ă-,
reluat simetric (Eminescu are şi în zadar, vezi mai jos).
Practic, urmând această intenţie retorică, se accentuează
În cu o inspiraţie puternică a aerului. Oricum ar fi,
experimentul poetului – căci publicarea Egipetului este,
suntem din ce în ce mai convinşi, un experiment – trebuie
păstrat ori cel puţin atenţionat. Aici, însă, ne interesează,
în chip de concluzie, faptul că apostroful larg este
combinat constant cu semnele de punctuaţie.
14. Ese’n noapte... ş’a lui umbră lung’ntins se
desfăşoară este preluat în primele trei ediţii Maiorescu:
Iese’n noapte... ş’a lui umbră lung întins se desfăşoară,
apoi Iese ’n noapte, cum rămâne în ediţii (numai G.
Călinescu: Iese-n noapte). G. Bogdan Duică are
lung’ntins,
Ibrăileanu:
lungă’ntins,
CălinescuPerpessicius: lungă ’ntins. În privinţa apostrofului strâns
el trebuie păstrat pentru a prelungi situaţia din cele trei
versuri anterioare. Finalul versului este înţeles însă mai
bine de Maiorescu: umbra se desfăşoară lung întins, adică
pe un lung întins: este umbra regie ce se aruncă pe unde
de popoare, în timp şi spaţiu, ca luna peste turmele de
stele. Forma din „Convorbiri”, acest lung’ntins,
presupune lungirea lui -u- sub accent cum ar fi
luuung’ntins – şi, desigur, citirea împreună cu sonorizarea
complexului consonantic – ngn-.
15. Umbra gândurilor regii se aruncă’ntunecat devine peste tot se aruncă ’ntunecat. Aici recitarea
descendentă este evidenţiată în versul următor: Astfel peunde de popoare / Umbra gândurilor regii se
aruncă’ntunecat. Linia de pauză este concluzivă: după în
zădar... În zădar... accentul pe Astfel organizează restul
discursului egal coborâtor, fără pauză.
16. Se unesc să’mbrace mândru veche-acea
împărăţie devine peste tot se unesc să ’mbrace mândru
(spaţiul adăugând nuanţa finală).
17. Sufletul se’mbată’n visuri la fel: se ’mbată ’n
visuri, peste tot.
18. Ceriurile ’nşiră nori, colonade ’n marmuri albe,
ca ’ntr’un centru se adun,
ţara ’ntreagă coperită-i de
ruine, îmbrăcate ’n flori de stele – în toate aceste poziţii
se păstrează apostroful larg din revistă. Remarcă, de
pildă: Memfis, Teba, ţara ’ntreagă coperită-i de ruine –
unde gradul larg al apostrofului este natural indicând o
concluzie: întreaga ţară, nu e nevoie să mai enumăr.
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19. Ş-ale preoţilor cântec sună’n arfe de argint
devine la Maiorescu sună ’n harfe – şi rămâne astfel.
Numai cu un an înainte, în Mortua est!, Eminescu avea:
De racla ta razim eu harfa mea spartă. Deducem că heste resimţit ca aspiraţie, înlăturat de poet în Egipetul
pentru eufonie (pentru a se putea recita legat sună’n arfe)
– şi adăugat de editori tocmai cu rol protetic pentru a
justifica apostroful larg. Asta ne întăreşte convingerea că
este vorba de un sistem eufonic, cel regizat de către poet,
destructurat şi reconstruit după alte reguli, schimbat în
alte sisteme aşadar.
20. Unei ginţi ce fără viaţă’ngreuea pământul stors
devine: ce fără viaţă ’ngreuia - şi înţelegem că mutarea
vocalismului la -i- este ceea ce rupe sintagma, pe când
păstrarea imperfectului ’ngreuea permite accent pe viaţă
şi evitarea disjuncţiei. Versul se împarte diferit în more:
Unei ginţi//ce fără viaţă//’ngreuia pământul stors şi
(aproximativ): Unei ginţi ce//fără viaţă’ngreuea
pământul stors. Practic, prin apostroful strâns şi
vocalismul lin poetul vrea să evite cezura care, altfel, pică
chiar în faţa apostrofului. Sensul este că fără-viaţa, lipsade-viaţă poate îngreuna, că umbra are greutate,
consistenţă. (Pământul este stors de apă, devenit năsip, de
către uragan).
21. Noaptea flamingo cel roşu apa’ncet încet
pătrunde devine retoric în ediţii (virgula combinându-se
cu apostroful larg): apa ’ncet, încet pătrunde.
22. În următoarele două versuri se repetă situaţia din
Epigonii (exemplul nostru 11-12: el deşteaptă’n / el
revoacă ’n) – în formă inversă însă. Textul şi apostrofurile
în „Convorbiri” sunt: Marea’n fund clopote are care
sună’n ori ce noapte / Nilu ’n fund grădine are, pomi cu
mere de-aur coapte; – iar ediţiile preiau toate
apostrofurile cu pas larg şi pun virgulă după primul vers.
Este evidentă intenţia poetului aici, ca şi în Epigonii:
repetă termenul insistând, revine asupra identităţilor
aducând destinaţii diferite. Sensul în versul al doilea este:
chiar şi Nilul; nu numai marea, dar şi Nilul.
23. Ultimul vers din Egipetul: Ei petrec în vin şi ’n
chiot ori ce noapte pân în zor este interesant pentru pân
fără apostrof (vezi Noaptea unde studiază pân cu diferite
apostrofuri). Vom mai regăsi în Scrisoarea III: Pân în
Dunăre ajunge furtunosul Baiazid. În Egipetul, Titu
Maiorescu preia identic până la ediţia a V-a, după care are
până’n zor în ediţia a VI-a şi a VII-a, revenind la pân în
zor în ediţiile următoare. Ibrăileanu şi Călinescu au până
’n zori, iar Perpessicius: pân’ în zori. Oscilaţiile atrag şi
zor/zori, dar aici trebuie păstrat singularul: nu e vorba de
zorii zilei, substantiv, ci de ori – ce-noapte-pân-în-zor,
noapte completă, până la sfârşitul ei (noaptea nu are zori,
de altfel).
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ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI MIT
ÎN CREAȚIA EMINESCIANĂ (II)
Maria TRANDAFIR
Un personaj care în drama lui Delavrancea
Viforul era diabolic, având porniri spre crimă –
este vorba despre Ștefăniță-Vodă – apare la
Eminescu în drama Mira. Deși era de așteptat ca
aceasta să fie personaj principal, Mira a rămas în
afara conflictului, fiind fiica bolnavă a lui
Arbore, portarul Sucevei; dar de frumusețea ei
eterică s-a îndrăgostit Ștefăniță. Domnitorul a
căzut într-un fel de disperare, vecină cu nebunia.
Arbore credea că Moldova trebuia mântuită de
boierii tineri petrecăreți, care l-au influențat pe
voievod, îndemnându-l la rele, și care îi
întrețineau ura față de Petru Rareș, urmaș legiuit
la tron, ca fecior al lui Ștefan cel Mare. Pentru că
țările creștine au hotărât război cu turcii, Arbore
l-a îndemnat pe tânărul voievod să fie el în
fruntea oștilor, nu polonii, pentru că ,,Moldova
este mare (la suflet)” și are ,,un popor, o limbă,
un singur dumnezeu”. Acestui îndemn, acestei
credințe în semeția de altădată a Moldovei
(proprie lui Eminescu însuși), Ștefăniță, voind să
scape de ,,tutela” lui Arbore, i-a răspuns
provocator: ,,Vorbele voastre sună a basme. Voi
însuți nu mai sunteți trecutul plin de fală și
putere, ci numai ruina lui. Portare, ești bătrân. Ți
s-ar cuveni să-ți odihnești oasele pe mărirea
trecută, căci pentru faptă, măduvă în ele nu mai
este”. Negând gloria de odinioară a Moldovei,
tânărul voievod a confirmat, de fapt, că nu era
pregătit să ocupe tronul și nici să conducă o țară:
,,Azi mă-nconjor/ cu tineri ca și mine, voioși și
zâmbitori/ Eu voi amici, nu sfetnici./ Vreau zile
aurite,/ iar nu-ngropări pustie și cugete-amărâte/
care-n trecut mă-ngroapă”. Eminescu a
accentuat ipostaza de visător îndrăgostit și
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neînțeles a acestui urmaș nevolnic, departe de
vrednicia pe care ar fi trebuit s-o dovedească.
Din ,,cugetările” sale, se desprind câteva idei
eminesciene cu privire la viață și la rostul
acesteia, dintre care cea mai riguros formulată
este aceea a inutilității existenței: ,,de ce să
schimb frumosul vis al beției cu recea cugetare
posomorâtă despre aieve (realitate)? Din contra,
îmi place să visez, căci lumea-i vis! Armele?...
deșertăciune!... Iubirea?... deșertăciune! ...
Viața?... deșertăciune!”. Ce-și dorește este o
viață trăită sub semnul luxurii. Până și Maio,
poetul care-l admiră, îi surprinde pe chip
semnele desfrânării, temându-se pentru Mira. El
nu va fi niciodată un om al faptei, ci o ființă
jalnică, ce se crede îndrăgostit, fără să simtă, cu
adevărat, iubirea: ,,în inima lui stearpă nimic nu
este viu”. A rămas în istorie ca un domn fățarnic
și violent, înclinat spre crimă, săvârșită fără
mustrări de conștiință. Dar această creație
impresionează prin frumusețea de caracter a lui
Arbore, bătrânul și înțeleptul hatman, care a
iubit Moldova pe timpul lui Ștefan cel Mare
(voievod exemplar prin curaj, demnitate,
autoritate, dreptate) și pe care o iubea și acum,
pentru trecutul ei de glorie, simțindu-se ,,o carte
veche”, și mărturisind: ,,trecutul e în mine și eu
sunt în trecut”. Este vizibilă exaltarea patriotică
a lui Eminescu, în a cărui conștiință se conturase
conflictul dramatic generat de lupta pentru
consolidarea unei dinastii ajunse aproape de
sfârșit, căci cartea istoriilor e plină de strălucirea
și decăderea unor state, a unor dinastii, a unor
imperii ce se credeau nemuritoare. Eminescu,
asemenea personajului său, Arbore, descoperise
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istoria în veșnicia sufletului său.
Nu lipsesc din creațiile inspirate din istorie și
însuflețite de sentimentul național, cele
închinate ,,dătătorilor de legi și datini”, cel mai
de seamă reprezentant al Basarabilor fiind
Mircea, zis ,,cel Bătrân”, pentru înțelepciunea
sa, iar al Mușatinilor, Ștefan, supranumit ,,cel
Mare și Sfânt”. Valorificând Istoria imperiului
Otoman a lui Joseph von Hammer, Istoria
religiei mahomedane a lui Cantemir, dar și
Legenda secolelor a lui Victor Hugo, poetul
român creează o imagine fastuoasă a cotropirii
lumii de către un sultan, care visează o poveste
de dragoste cu frumoasa Malcatun, urmașii lor
construind un imperiu, prin cuceriri.
Semnificative sunt enumerațiile evocative care
apar în poemul Scrisoarea III, admirabilă pagină
de istorie, pentru a sugera spațiul și timpul
îndelungat al cuceririlor: ,,țară după țară” și
,,popor lângă popor”, ,,neam cu neam”, ,,an cu
an”, ,,sultan după sultan”. Cel care a ajuns la
Dunăre a fost ,,furtunosul” Baiazid, venit să
cotropească Țara Românească, la al cărei tron se
găsea Mircea Basarab. Poemul respiră măreție,
etalând o viziune grandioasă asupra întâlnirii
dintre conducători și, mai ales, asupra luptei
eroice. Doar Eminescu, aprig susținător al
idealului: ,,România unită”, patriot până-n
adâncul sufletului, ar fi putut să-și imagineze o
înfruntare verbală, urmată de una armată de
proporții gigantice, pentru a reliefa dragostea de
țară a domnitorului și spiritul de sacrificiu al
ostașilor români. Confruntarea directă a celor
doi conducători opune măreția simplă a
voievodului român ,,un bătrân atât de simplu,
după vorbă, după port”, ce cumpănește vorbele
cu tâlc, trufiei disprețuitoare a lui Baiazid:
,,Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi
gândești că pot/ca întreg Aliotmanul să sempiedice de-un ciot? (...) Și de crunta-mi vijelie
tu de aperi c-un toiag/ și purtat de biruință să
mă-mpiedic de-un moșneag”?/ Răspunsul lui
Mircea este simbolic, sintetizând înțelepciunea
și siguranța de sine, credința în natura prietenă,
dorința de libertate, încrederea în ostașii săi, nu
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mulți, dar cu dragoste pentru glia strămoșească,
împărtășind destinul acestora: ,,n-avem oști,
dară iubirea de moșie e un zid/ care nu se
înfiorează de-a ta spaimă, Baiazid”/. Versurile:
,,tot ce mișcă-n țara asta, râul, ramul, mi-e
prieten numai mie, iară ție dușman este./
Dușmănit vei fi de toate/ făr-a prinde chiar de
veste”/ au străbătut veacurile, emoționând prin
sinceritate, dar și prin adevărul unic pe care îl
transmit: dragostea de țară este cea mai bună și
cea mai sigură armă de luptă și de apărare,
natura fiind alături de români. Tabloul încleștării
ce urmează pare desprins dintr-un film istoric,
camera de filmat reținând mișcarea năvalnică,
iureșul avântat al românilor, tropotele copitelor,
urletele luptătorilor, vaierele răniților,
îndemnurile
conducătorilor,
prăbușirea
dușmanilor. Este o cavalcadă realizată prin
imagini dinamice, sonore, vizuale, de mare forță
sugestivă, datorată grupurilor verbale prin care
poetul realizează dinamismul luptei trepidante:
lăncile scânteie, arcurile se întind, săgețile vin și
cad precum grindina, câmpul se cutremură de
tropote și de strigăte de luptă, caii se răstoarnă.
O admirabilă aliterație: ,,și ca ropotul de
grindeni și ca plesnetul de ploaie” și o suită de
comparații cu elementele unei naturi dezlănțuite
apocaliptic subliniază forța luptei românilor
care-și croiesc drum printre dușmani. Conduși
de însuși Mircea care ,,vine, vine, vine, calcă
totul în picioare”, ostașii aruncă valuri de săgeți
ce se revarsă peste turcii năuciți și înspăimântați,
nemaiascultând strigătele sultanului ce era ,,ca și
leul în turbare”. Armata română, ca o ,,grindină
oțelită” îi alungă pe cotropitori spre Dunăre.
Este evidentă, dar explicabilă, hiperbolizarea
proporțiilor înfruntării și a însușirilor
luptătorilor și ale conducătorului, exagerarea
fiind urmarea exteriorizării sentimentelor unui
patriot ce a slăvit istoria, evocând un trecut
glorios și, mai ales, demn pe care îl pune în
antiteză cu prezentul decăzut. Al doilea mare
erou pe care Eminescu îl idealizează, din
convingerea că istoria națională se datorează și
conducătorilor vrednici care au luptat pentru
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consolidarea și neatârnarea statului, a fost Ștefan
cel Mare (numit astăzi și ,,sfânt”). Pătruns de
importanța domniei acestuia, considerându-l
..campion al creștinătății”, Eminescu și Slavici,
în fruntea membrilor societății ,,România Jună”
au organizat la Putna o ,,sărbătoare a Daciei”,
comemorând în 1871 (ar fi trebuit în 1870) 400
de ani de la terminarea și sfințirea mănăstirii
Putna, eveniment care a pus în mișcare o
mulțime impresionantă de oameni, luările de
cuvânt întrecându-se în osanale pentru
voievodul care a dat Moldovei statut de țară
liberă, independentă; au fost și laude pentru
organizatori. Cuvintele lui Eminescu au fost pe
măsura solemnității evenimentului. Pentru el,
Ștefan a fost voievodul care a continuat să
vegheze poporul și țara. Într-o situație disperată,
când aceasta era cotropită de străini, când
românii nu progresau, când interese străine țării
vizau neputința conducătorilor de a pune ordine
în viața politică și socială (!), poetul îi
compătimește pe compatrioții săi: ,,vai de biet
român, săracul/ înapoi tot dă ca racul,/ nici îi
merge, nici se-ndeamnă,/ nici îi este toamna
toamnă/ nici e vară vara lui,/ și-i străin în țara
lui”/. Sigur că Doina, poezia eminesciană din
care am luat citatul, poate fi contestată atât
pentru ,,acuzațiile” aduse străinilor cărora li s-ar
datora starea de sărăcie și de nesiguranță (?) a
românilor, cât și pentru blestemul aruncat asupra
celor care ,,lucrează” cu străinii împotriva
neamului lor. Văzând starea țării, Eminescu a
căutat vinovați, iar părerile sale nu sunt lipsite de
fundament. În această situație critică, poetul
apelează la cel care a păstorit Moldova 47 de
ani, invocându-l, cerându-i să părăsească liniștea
Putnei, pentru a-și izbăvi neamul: ,,Ștefane,
Măria Ta,/Tu la Putna nu mai sta/(...)Tu te-nalță
din mormânt/ Să te-aud din corn sunând/și
Moldova adunând./De-i suna din corn o dată /Ai
s-aduni Moldova toată;/ De-i suna de două ori/
îți vin codri-n ajutor./De-i suna a treia oară/ toți
dușmanii o să piară/ Din hotară în hotară”./ Este
de admirat această credință a românului
Eminescu în puterea poporului său, capabil să se
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mobilizeze la luptă pentru binele lui, sub
conducerea unui voievod drept, autoritar, ce a
respectat legea și datina. Poate că poezia aceasta
ar trebui citită mai des, nu numai în momente
,,istorice”, pentru a ne aduce aminte că merităm
mai mult, că sentimentele care sunt exprimate în
poezie nu vizează desconsiderație pentru alte
neamuri ,,străine”, nici ură (cât timp acestea nu
lezează interesele românilor), ci doar dragoste
pentru neamul său pe care l-ar vrea demn, fără
sfatul străinilor ce veneau atunci ,,pe drum de
fier”, să ne compătimească, să ne ajute, să ne
sfătuiască (evident, cu blajină superioritate), ce
și cum să facem, să le fie bine lor, nu nouă:
,,codrul, frate cu românul/ de secure se tot
pleacă/ și izvoarele îi seacă”/ sărac în țară
săracă”/ (Sărăcită, am spune astăzi). Ștefan cel
Mare a fost cel mai vrednic, cel mai puternic, cel
mai viteaz vlăstar al Mușatinilor, învăluit în
legendă, intrat în conștiința neamului său ca un
apărător de nădejde. Considerat de Eminescu
,,erou fără moarte”, ,,umbra dei”, a fost pentru
Moldova ,,un soare printre nori”. În creația
poetică Ștefan cel Mare, subintitulată ,,schiță de
imn”, viteazul voievod apare ca un luptător pe
care țara trebuie să-l cunoască și să-l recunoască,
atunci când se pregătește de luptă cu ostașii lui
Mahomed II, aceștia fiind ,,mulgătorii de iepe/ce
aduc moarte în stepe”.Voievodul este o forță a
naturii: ,,ce zgomot de bucium și arme, ce
val/când Ștefan se suie călare pe cal/răspunde
Suceava din urmă;/răsună pământul de tropotul
des/de-atâta oștire de munte, de șes/răspunde
sunare din nouri:/cu sunet de bucium la munte și
plai/c-o oaste întreagă călare pe cai/cu steaguri
cu semne de bouri”/. Munții Carpați și râurile
devin personaje, care au fost alături de români
de-a lungul istoriei acestora. Întâlnirea celor doi
conducători va avea loc atunci când razele
soarelui (turcii se considerau ,,lumina
orientului”) vor fi întâlnit vârful Carpaților
(sugerând semeția lui Ștefan, ca domn), poetul
creând o inedită metaforă pentru cei ce se vor
înfrunta într-o luptă titanică, dintre Soare și
Pământ, sugerându-i alegoric pe cei doi
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conducători. Un alt simbol al luptei pentru
unitatea și independența națională, pe care
poetul îl prezintă cu înflăcărarea tinereții, este
Mihai Viteazul, pe care îl proiectează ca
personaj în multe proiecte dramatice, fără să fi
terminat vreunul. A conceput mai multe schițe,
numele acestora fiind: Mihai, Marcu Vodă, Mira
(cu intrigă asemănătoare cu aceea din timpul lui
Ștefăniță) sau Ana Movilă. În planul său de a
stăpâni și Moldova, prin unire, Mihai e ajutat fie
de Hilariu, ,,îngerul unirii”, fie de Toma Nour,
personaj al unui neterminat roman. Acesta,
pentru a-i deschide lui Mihai calea spre tronul
Moldovei, hotărăște să-l omoare pe Ieremia
Movilă, domnul țării, să așeze, pentru moment,
pe tron un om ușor de mânuit, în persoana
propriului fiu și s-o omoare și pe Mira, fata
aceluiași domnitor. Doar că fiul său se
îndrăgostește de Mira, pe care nu o vrea moartă,
tatăl lui acceptând s-o salveze (în stil
shakespearian). În sfârșit, apropiindu-se de
istoria modernă, Eminescu face din Andrei
Mureșanu (Mureșianu) un ,,geniu al luminii”.
Acesta apare în poemul omonim ca un susținător
al cauzei românilor, în fața lui Dumnezeu, pe
care îl întreabă de ce a hotărât ca românul să fie
mereu în sclavie; îi reproșează că are inima
neîndurătoare și ochiul de piatră, când e vorba
de poporul lui și îl acuză că a permis ca părți din
țară să fie date altor popoare, încât românii nu
mai au loc de altar. Sunt aceste reproșuri
motivele suferinței lui Eminescu, omul care a
dorit unitatea țării sale. În starea lui de neagră
suferință, Mureșanu este apostrofat de anul
1848, personaj imaginar, care își exprimă
opiniile cu privire la faptul că românii nu sunt
pregătiți pentru schimbare (?), că deșteptarea lor
e imposibilă, câtă vreme nu doresc acest lucru și
că poporul doarme (este constatarea unui alterego pesimist al poetului). Dar celălalt alter ego
al lui Eminescu, optimist (în ipostaza
revoluționarului Mureșanu), ia apărarea
neamului său, replicându-i Anului că, în ciuda
vânturilor care au măturat țara, românii au stat în
loc ,,ca muntele de fier”, căci în planul
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eternității, ei sunt un popor ce are ,,tăria
creștetelor de stânci ascunse în fundul mării”.
Pentru că nu crede în prezicerile anului 1848
care îi vorbește despre puterea lui de a distruge
prezentul și trecutul, acesta îl acuză de revoltă
și-l blestemă: ,,De viața ta mizeră, moartea să nu
se-atingă/dar mintea ta senină, s-o-ntunece, s-o
stingă”(aluzie la boala care i-a adus sfârșitul
celui care a scris ,,Deșteaptă-te, române”).
Mureșanu apare și în poemul Epigonii, ca un
revoltat, antrenat în lupta pentru libertate, căruia
poetul îi închină versuri memorabile: ,,Mureșan
scutură lanțul cu-a lui voce ruginită/Rumpe
coarda de aramă cu o mână amorțită,/ cheamă
piatra să învie ca și miticul poet/smulge munților
durerea, brazilor destinul spune/și, bogat în
sărăcia-i, ca un astru el apune,/ preot deșteptării
noastre, semnelor vremii profet”.
Acesta este Eminescu, poetul patriot care șia folosit talentul de necontestat pentru a crea o
istorie ,,mito-poetică”, dar nu mai puțin
adevărată. Nu am vorbit despre istoricul
Eminescu, cel care a cercetat istoria neamului
său și a altor neamuri, cu răbdare, cu tenacitate
și seriozitate, formulând idei drepte, valabile
până-n zilele noastre, după cum au demonstrat
istorici consacrați care l-au considerat un ,,bun
cunoscător al istoriei factuale, un analist profund
și un veritabil filozof al acesteia”. Ca istoric, a
descoperit ,,epoci și destine”, păstrate în
documente, pe care le-a fixat în timp și în
nemurire, pentru că istoria, scria C. Noica (în
Jurnal de idei) ,,este ca timpul lui Hegel; e tot ce
e mai puternic și tot ce e mai slab, dar o supune
omul, chiar dacă încolțește în pământ bun ori în
stâncă”. Creațiile sale poeto-istorice au
dezvăluit un adevăr: că el, poetul, și-a conceput
ideile în libertatea lor care a devenit dorință și
necesitate de a fi exprimată, și că istoria și cultul
patriei au fost o permanență a spiritualității sale
nemuritoare. Căci ,,numai poetul/ ca păsări ce
zboară/ deasupra valurilor/ trece în nemărginirea
timpului”.
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REPERE BIBLICE ÎN POEZIA
LUI MIHAI EMINESCU.
I: CÂTEVA GLOSE LA

Alin-Mihai GHERMAN
Cuvântul glosă este foarte rar întâlnit — de fapt
doar de trei ori — în lexicul eminescian. Pe lângă
titlul unei poezii, Glossa, mai apare de două ori în
manuscrisele lui cu sensul propriu, cel inventariat de
dicţionarele limbii române „1. Explicarea sensului
unui pasaj sau al unui cuvânt dintr-o scriere; spec.
comentariu sau notă explicativă făcută pe marginea
unui text. ♦ (La pl.) Totalitatea cuvintelor care alcătuiesc un glosar. 2. Formă fixă de poezie în care fiecare
strofă, începând de la cea de-a doua, comentează succesiv câte un vers din prima strofă, versul comentat
repetându-se la sfârşitul strofei respective, iar ultima
strofă reproducând în ordine inversă versurile primei
strofe” (DEX, s.v.). Cu primul sens menţionat îl
găsim de două ori într-un text rămas nefinalizat, plin
de ștersături și cu unele cuvinte ilizibile, [Istorie
miniaturală] (EMINESCU VII, 322, 323):
„Ş-atunci o lacrimă curse ... una ... Era viaţa lui
pierdută în zădar. Viaţa unui om, a părinţilor, poate a
unui şir infinit de oameni ... într-o lacrimă ... Dar *
căzuse scursă * în cafea şi *** ce romanţă cântă *,
zise el! în această noapte, la lumina dulce a ţigărei
mele ... Este o romanţă *** ... îmi aduce aminte de
[ce] a zis *** ********************** atuncea *
va face glose asupra unei femei *, căci va fi în[c]întat
* omul de nimic * ce este.”
şi
„Uite la Irimie: un pepelea a fost tată-său, un
pepelea străbu[nu]-său, e acelaşi Pepelea care nainte
c-o mie de ani făcea glose asupra unei strachine cu
linte; uite la Veniamin: un năuc în vecii vecilor, şi cu
acelaşi năuc ne-om întâlni peste o mie de ani poate ’n
locul unde a stat odată această cafenea ... va fi un lac
aici şi noi vom [fi] stalactiţi”.
Faptul este relativ surprinzător, întrucât, datorită
subtilului simţ al limbii pe care îl avea poetul, opera
sa, mai ales publicistica, este plină de adevărate
glose, explicaţii şi definiţii ale unor termeni,
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Eminescu preferând însă în locul acestui cuvânt
sinonime precum înţelesul, explicaţia, rostul, sensul
etc. Cred că un studiu mai detaliat în această direcţie
ar aduce clarificări insolite despre mecanismul
creaţiei eminesciene în definirea relaţiei sale cu
limba.
Cu cel de-al doilea sens îl întâlnim o singură dată
în titlul unei poezii, subliniind experimentul poetic al
unei poezii cu strictă formă fixă, Glossa1. poetul se
mai lăsase atras de poezia în formă fixă şi în sonetele
sale (unele traduceri sau prelucrări după poezia
universală). În sens mai larg, ca urmare a
sensibilităţii poetului faţă de structura însăşi a
versurilor scrise, în multe din poeziile sale putem
identifica prezenţa secţiunii (numărului) de aur, care
oferă scrierilor sale o armonie şi un echilibru
expresiv cu totul remarcabile. Dacă în cazul sonetului
se poate vorbi în poezia noastră de o experienţă
anterioară lui Eminescu şi, mai ales, de o tradiţie
remarcabilă a acestuia, provenind până la el în mare
parte din prelungirea clasicismului în literatura
noastră şi, odată cu secolul al XX-lea, din asimilarea
curentelor moderne precum parnasianismul sau
simbolismul, în cazul Glossei suntem în faţa unei
experienţe unice, care apropie acest text de o altă
remarcabilă poezie, Odă în metru antic, unde poezia
se supune canoanelor versificaţiei cantitative
specifice literaturii greco-latine. În prima, prin
folosirea ca titlu a unui termen de teoria literaturii
care defineşte o formă a poeziei cu formă fixă, în
celălalt prin specificarea abordării unei modalităţi de
versificaţie specifice literaturii greco-latine, Mihai
Eminescu subliniază insolitul experimentului poetic
în respectivele versuri.
Analizând Glossa, criticii şi istoricii literari
(Perpessicius, Călinescu, T. Vianu, D. Popovici etc.)
s-au oprit aproape în exclusivitate asupra studierii
conţinutului, subliniind aderenţa, mai ales în
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redactarea finală2 a poeziei, la schopenhaurianism,
regăsind, pe de altă parte, motive cu largă rezonanţă
în literatura universală precum „fortuna labilis”,
memento mori”, „lumea ca teatru”, multe din ele
fiind recurente şi în restul operei eminesciene.
Luând ca punct de plecare definiţia mai sus
menţionată a glossei oferită de DEX, sau cea dată de
Chris Baldick în The Oxford dictionary of Literary
Terms (3 ed.): „glossa (in English, glosse; gloss): A
poem composed as an amplification of lines taken
from an earlier and usually better-known” (OXF.
DICT., s.v.) [„un poem compus ca o amplificare a
unor versuri (citate) dintr-o lucrare anterioară şi, de
obicei, binecunoscută”] ne putem întreba pe bună
dreptate care este textul bine cunoscut pe care îl
dezvoltă Eminescu în Glossă.
Însă prima strofă a Glossei eminescciene nu este
propriu-zis un citat din altă poezie, ci o înşiruire de
scurte sentinţe referitoare la existenţa umană şi la
viaţa individuală. Ea este o parafrazare sau rescriere
extrasă dintr-un text asupra căruia poetul a revenit în
mai multe rânduri în opera sa:
Vreme trece, vreme vine
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece. (EMINESCU, I, 194)
Cea mai apropiată sursă a acestora cred că ne este
oferită de primei secvențe din Eclesiast, respectiv
capitolul 1, versetele 2-11:
„2.
Deşertăciunea
deşertăciunilor,
zice
Ecclesiastul, deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt
deşertăciuni! 3. Ce folos are omul din toată truda lui
cu care se trudeşte sub soare? 4. Un neam trece şi
altul vine, dar pământul rămâne totdeauna! 5. Soarele
răsare, soarele apune şi zoreşte către locul lui ca să
răsară iarăşi. 6. Vântul suflă către miazăzi, vântul se
întoarce către miazănoapte şi, făcând roate-roate, el
trece neîncetat prin cercurile sale. 7. Toate fluviile
curg în mare, dar marea nu se umple, căci ele se
întorc din nou la locul din care au plecat. 8. Toate
lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să o
spună: ochiul nu se satură de câte vede şi urechea nu
se umple de câte aude. 9. Ceea ce a mai fost, aceea va
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mai fi, şi ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci
nu este nimic nou sub soare. 10. Dacă este vreun
lucru despre care să se spună: „Iată ceva nou!”
aceasta a fost în vremurile străvechi, de dinaintea
noastră. 11. Nu ne aducem aminte despre cei ce au
fost înainte, şi tot aşa despre cei ce vor veni pe urmă;
nici o pomenire nu va fi la urmaşii lor”.
Relevat de Tudor Vianu și Dimitrie Popovici ca
sursă principală a amplului poem postum Memento
mori, Eclesiastul își găsește sub diferite forme
răspuns în multe alte poezii ale Poetului și, uneori, la
o atentă cercetare, îi găsim ecourile în texte care par
a fi bine cuoscute, precum Luceafărul, Împărat și
proletar, Scrisorile etc. În rândurile care urmează ne
vom referi doar la Glossa, urmând să îi relevăm
urmele și când va fi vorba de alte poezii.
Atribuit de tradiţie regelui Solomon3, Eclesiastul
a fost compus cândva între anii 450 şi 200 înainte de
Christos, însumând deopotrivă influenţele exercitate
asupra evreilor în perioadele ocupaţiei persane dar şi
a primei faze a elenismului (literatura de specialitate
vorbeşte despre o anume influenţă a stoicismului şi a
epicurianismului). Atitudinea Eclesiasului asupra
vieţii şi cunoaşterii este, spre deosebire de alte cărţi
biblice de înţelepciune (Iov, Proverbele lui Solomon,
Iisus Sirah şi, parţial, Psaltirea) una relativ
contradictorie, dar fundamental sceptică, afirmând pe
de o parte importanţa cunoaşterii şi a dobândirii
înţelepciunii (7:19. „Înţelepciunea dă înţeleptului mai
multă putere decât au zece nerozi într-o cetate”, dar,
pe de altă parte, afirmă chiar răspicat limitele şi chiar
inutilitatea înţelepciunii: 7:16. „Nu fi drept peste
măsură şi nu te arăta prea înţelept! Pentru ce vrei să
te nimiceşti?”, 1:17. „Şi mi-am silit inima ca să
pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia,
dar am înţeles că şi aceasta este vânare de vânt”,
1:18. „Că unde este multă înţelepciune este şi multă
amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa îşi sporeşte
suferinţa”). Dar sunt și asemănări: Dacă în Iov
Dumnezeu infirmă neprihănirea individului
particular în fața perfecțiunii divine, în Eclesiast
divinitatea înțelepciunea individuală (în cazul nostru
Solomon, privit ca cel mai înțelept dintre muritori în
fața înțelepciunii dumnezeiești. Privit din această
perspectivă, Eclesiastul nu este un text pesimist, ci
doar unul sceptic asupra capacității de cunoaștere a
ființei umane, motiv pentru care comentatori al lui îl
consideră ca fiind cu cea mai modernă viziune din
cele ale Vechiului Testament, fiind considerat un
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precursor al pesimismului modern.
O înrâurire indirectă dar cu siguranţă suficient de
importantă în receptarea gândirii exprimate în
Eclesiast a primit-o Eminescu şi prin asimilarea
profundă a filosofiei lui Schopenhauer, care îl
considera, de altfel, pe Solomon ca fiind un filosof
genial. De altfel, în mai multe rânduri în Lumea ca
voinţă şi reprezentare citează sau face referinţe la
acesta ca argument în construcţia sa filosofică. Mai
mult chiar, ultimul capitol al lucrării conţine în
concluziile finale o referire la Eclesiast ca un
argument deosebit de important, asociindu-l celor
luate din Etica lui Spinoza: „Auch bei ihm also ist die
Welt und Alles in ihr ganz vertrefflich und wie ws
seyn sol; daher hat der Mensch weiter nicht zu tun als
vivere, agere, suum Esse conservere ex fundamento
proprio utile querendi (Eth. 4. 67) er soll eben sich
seines Lebens freuen, so lange es wärt, ganz nach
Kohelet 9,7-10. Kurz es ist Optimismus daher ist die
ethische Seite schwach, wie in Altes Testament, ja sie
ist falsch und zum Theil empörend” (SCHÖPENHAUER,
750) [„Chiar şi la el deci, lumea şi tot ce este în ea,
este absolut minunat şi cum ar trebui să fie; prin
urmare, omul nu mai are altceva de făcut decât
vivere, agere, suum Esse conservere ex fundamento
proprio utile querendi (în lat.: «de a trăi, a acţiona, aşi păstra fiinţa proprie, a căuta interesul propriu»)
(Etica. 4, 67) că trebuie să se bucure în viaţa sa, atâta
timp cât există, conform Eclesiastului 9: 7-10. Pe
scurt, optimismul este slab, ca în Vechiul Testament,
este fals şi uneori disturbant”]4.
Motivul principal şi concluzia textului biblic este
rezumată spre sfârşitul lui (12:8) într-o formulare cu
ample ecouri în literatura universală şi, în cazul
nostru, recurentă în opera lui Mihai Eminescu:
„Deşertăciunea deşertăciunilor, a zis Ecclesiastul,
toate sunt deşertăciuni!”. Textul în cauză era unul
foarte familiar poetului atât din parcurgerea repetată
a textelor vechi, inclusiv a celor biblice, cât şi din
afinităţile pe care le manifesta spre lumea credinţei,
dezvoltându-l sub diferite forme în mai multe scrieri,
precum cele cinci scrisori, Memento mori, Împărat şi
proletar şi în multe alte poezii ale sale. Asemănarea
exprimării senteţioase din textul biblic şi cea din
poezie ar fi un argument suplimentar pentru
acceptarea acestei sugestii.
Unele sentinţe din Eclesiast au devenit aforisme
preluate de paremiologia universală. Astfel: „Nu este
nimic nou sub soare” (1:9), „Totul este deşertăciune
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şi vânare de vânt” (1:14), „Pentru orice lucru este o
clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de
sub cer” (3:1), „Şi am fericit pe cei ce au murit în
vremi străvechi mai mult decât pe cei vii care sunt
acum în viaţă” (4:2), „Mai de preţ este un nume bun
decât untdelemnul cel binemirositor şi ziua morţii
decât ziua naşterii” (7:1), „Nu fi drept peste măsură
şi nu te arăta prea înţelept! Pentru ce vrei să te
nimiceşti?” (7:16), „Şi am găsit femeia mai amară
decât moartea, pentru că ea este o cursă, inima ei este
un laţ şi mâinile ei sunt cătuşe. Cel ce este bun
înaintea lui Dumnezeu scapă, iar păcătosul este
prins” (7:26), „Oare cine va rămâne în viaţă? Pentru
toţi cei vii este o nădejde, căci un câine viu este mai
de preţ decât un câine mort” (9:4), „Cel ce sapă o
groapă poate să cadă în ea şi cel ce dărâmă un zid
poate fi muşcat de şarpe”, „scrisul de cărţi este fără
sfârşit, iar învăţătura multă este oboseală pentru trup”
(12:12). Individual sau asociate mai multe la un loc
aceste expresii paremiologice își găsesc exprimarea
lirică în poezia lui Mihai Eminescu.
În cazul Glossei Eminescu nu procedează la
citarea directă a textului biblic, ci îl reformulează în
sentinţe proprii. Că aşa stau lucrurile se poate dovedi
şi printr-o simplă operaţiune de lectură paralelă a
primului capitol al textului biblic şi a poemului, fapt
evident mai ales analizând cele şase versuri-cheie din
prima strofă.
Astfel,
„Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate”
este o parafrazare a începutului Eclesiastului
(cap. 1):
„4. Un neam trece şi altul vine, dar pământul
rămâne totdeauna! 5. Soarele răsare, soarele apune şi
zoreşte către locul lui ca să răsară iarăşi. 6. Vântul
suflă către miazăzi, vântul se întoarce către
miazănoapte şi, făcând roate-roate, el trece neîncetat
prin cercurile sale. 7. Toate fluviile curg în mare, dar
marea nu se umple, căci ele se întorc din nou la locul
din care au plecat. 8. Toate lucrurile se zbuciumă mai
mult decât poate omul să o spună: ochiul nu se satură
de câte vede şi urechea nu se umple de câte aude. 9.
Ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, şi ceea ce s-a
întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou
sub soare. 10. Dacă este vreun lucru despre care să se
spună: „Iată ceva nou” aceasta a fost în vremurile
străvechi, de dinaintea noastră”.
La fel şi următoarele versuri
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Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
sunt o reformulare a unor sentinţe din capitolul al
doilea al Eclesiastului:
„11. Apoi m-am uitat cu luare aminte la toate
lucrurile pe care le-au făcut mâinile mele şi la truda
cu care m-am trudit ca să le săvârşesc şi iată, totul
este deşertăciune şi vânare de vânt şi fără nici un
folos sub soare. 12. Şi mi-am întors privirea să văd
înţelepciunea, nebunia şi prostia. Căci ce poate să
facă un om de rând peste ceea ce a făcut un rege? 13.
Atunci m-am încredinţat că înţelepciunea are
întâietate asupra nebuniei tot atât cât are lumina
asupra întunericului. 14. Înţeleptul are ochii în cap,
iar nebunul merge întru întuneric. Dar am cunoscut şi
eu că aceeaşi soartă vor avea toţi.”
Şi următoarele versuri ale primei strofe pot fi
considerate ca o dezvoltare a unor teme preluate tot
din primul capitol al Eclesiastului:
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.
„13. Şi m-am sârguit în inima mea să cercetez şi
să iau aminte cu înţelepciune la tot ceea ce se petrece
sub cer. Acesta este un chin cumplit pe care
Dumnezeu l-a dat fiilor oamenilor, ca să se
chinuiască întru el. 14. M-am uitat cu luare aminte la
toate lucrările care se fac sub soare şi iată: totul este
deşertăciune şi vânare de vânt. 15. Ceea ce este
strâmb nu se poate îndrepta şi ceea ce lipseşte nu se
poate număra. 16. Grăit-am în inima mea: Cu
adevărat am adunat şi am strâns înţelepciune — mai
mult decât toţi cei care au fost înaintea mea în
Ierusalim căci inima mea a avut cu belşug
înţelepciune şi ştiind. 17. Şi mi-am silit inima ca să
pătrund înţelepciunea şi ştiinţa, nebunia şi prostia,
dar am înţeles că şi aceasta este vânare de vânt, 18.
Că unde este multă înţelepciune este şi multă
amărăciune, şi cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa îşi sporeşte
suferinţa”.
Supunându-se exigenţelor genului, pornind de la
sintagme preluate din Eclesiast, Mihai Eminescu
dezvoltă fiecare vers din prima strofă prin
comentarea temei „deşertăciunea deşertăciunilor”
des întâlnite în literatura universală. Astfel versul „Ce
e rău şi ce e bine”,este dezvoltat de Mihai Eminescu
într-o o temă des întâlnită în literatura universală, mai
ales în perioada Barocului, dar şi la Shakespeare,
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„lumea ca teatru”.
Capitolul al 4-lea al Ecclesiastului ne poate aduce
o lămurire asupra folosirii în poezia eminesciană a
aaestui motiv mult frecventat în literatura universală
mai ales în perioada Barocului5. Prin înșiruirea unor
prototipuri umane se realizează și o panoplie de
personaje diferențiate prin statutul lor social sau prin
vârstă, asemenea unor personaje de teatru6:
Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine.(EMINESCU, I, 196)
O întreagă strofă reformulează şi ea expresii
și idei din capitolul al patrulea al Eclesiastului:.
Primele paragrafe, mult citate în spațiul modern, dar,
din păcate trunchiat, rupându-le de contextul
întregului text, sugerează plenar existența efemeră a
ființei umane în opoziție cu veșnicia lui Dumnezeu,
oricce efort individual sau colectiv părându-i
Eclesiastului ca fiind sortitt efemerului, acțiunea
repetitivă a ființei umane fiind în mod evident opusă
statorniciei Divinității7:
Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate. (EMINESCU I, 196)
În mod categoric trebuie să subliniem că
poetul nu face o versificare a textului biblic, ci îi
rescrie conținutul și, ceea ce ne apare a fi important,
extrăgându-și ideile din textul biblic într-o ordine
aleatorică creată de logica operei literare. Astfel,
strofei
Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
Între dânşii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăş:
Ce e val, ca valul trece. (EMINESCU, I, 196)
îi corespunde în mod izbitor un pasaj din capitolul
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al nouălea al textului din Vechiul testament8
La fel cum strofei următoare
De te-ating, să feri în laturi,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă ştii a lor măsură;
Zică toţi ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgeşti nimică,
Tu rămâi la toate rece. (EMINESCU, I, 198)
îi corespunde substanța capitolelor al doilea și al
treilea al Eclesiastului9.
Față de Victor Hugo, care în Legenda secolelor
face o lectură de factură romantică, dar expozitivă a
textului biblic și, la noi, față de Ion Heliade
Rădulescu, care își propune versificarea (nu foarte
reușită, de altfel) a unor capitole ale Sfintei Scripturi,
Mihai Eminescu apelează în primul rând la conținutul
acestui text de înțelepciune, din care extrage idei și
formulări conforme propriei sale concepții despre
viață. Căci, la fel ca textul Eclesiastului, poetul
adoptă o atitudine sceptică asupra perisabilității
ființei umane și a rezultatelor acțiunii omului în
general.
Dacă prima strofă a Glossei este o enumerare de
maxime formulate în mod evident sub influența
lecturii Eclesiastului, pornind de la un conținut
general („vremea trece, vremea vine,/ Toate-s vechi
și nouă toate”) continuând cu sfaturi date individului
superior („Ce e rău şi ce e bine/ Tu te-ntreabă şi
socoate;/ Nu spera şi nu ai teamă,/ Ce e val ca valul
trece;/ De te-ndeamnă, de te cheamă,/ Tu rămâi la
toate rece.”), reluarea în strofa finală în ordine
inversă a versurilor din prima strofă nu este doar o
respectare a rigorilor speciale ale glossei ca gen
literar, ci o expunere în primul rând a scepticismului
personal, versurile finale („Toate-s vechi şi nouă
toate:/ Vreme trece, vreme vine” aducând o
consolatoare concluzie a unor adevăruri generale,
pentru amărăciunea pe care o presupune primele
versuri ale strofei.
Încă de la prima versiune, cea din 1874 prima
strofă confirmă părerea mai sus expusă, a parafrazării
intenționate a Ecleziastului
Studiul celor 13 versiuni ale Glossei pe care le-a
depistat Perpessicius (EMINESCU, III, 83-112)
(primele 5 construite din 9 strofe, ultimele 7 din 10)
ne confirmă că nucleul central în jurul căruia s-a
cristalizat întreaga poezie Versiunea A1 începe
CONVORBIRI LITERARE

explicit cu un citat în latină din împăratul filosof
Marcus Aurelius: „Spernere mundum, spernere te
ipsum, spernere te sperni”, care confirmă prin
atitudinea sa stoică mesajul textului biblic. Prima
strofă a versiunii A1, pe care Perpessicius o consideră
ca fiind cea mai veche, conține într-o formulare
diferită datele esențiale pe care le regăsim și în
varianta finală
Vreme trece, vreme vine,
Celor vechi urmează nouă,
Una e în amândouă
Tot ce vezi pricepe bine.
Prea puține-s de v’o samă
Val e tot ce ca el trece
La schhimbări rămâi-mi rece
Și de ele nu ai teamă.
(EMINESCU, III,
86)
Versiunea B2 subliniază prin chiar titlul adoptat,
se pare, întregii poezii, En spectaterur una din
caracteristicile definitorii ale spiritului omului
superior în viziunea eminesciană: detașarea. În cazul
acestei versiuni, probabil poetul considera primele 2
strofe ca fiind finalizate, astfel că în această situație
textul dezvoltă poezia doar de la strofa a treia în care
se expune tema lumii ca teatru sau, mai bine zis, al
lumii văzute ca un spațiu al deșertăciunii omenești,
temă căreia specialiștii i-au găsit corespondențe
ample în literatura universală dar și doar în
liricaeminesciană:
Multe-i trec pe dinainte
Și-n urechi ni sună multe
Cine-ar sta să le asculte
Să le ție toate minte. –
Tu stai la colț de-o parte
Regăsindu-te pe tine
Cu-a ei coji de veci deșarte
Vreme trece vreme vine.
Unu-mbrace-a lui pornire
În imagini lustruite,
Altun-n vorbea-adânc simțite,
Altu-n râs, altu-n mâhnire
De s-ar ști pe sine înșii
Mai la toți le-ar fi rușine.
Nu te duce între dânșii,
Dacă stai, să cauți bine. (EMINESCU, III, 92)
Dacă primele versiuni nu au titlu sau poartă alt
titlu decât cel consacrat, începând cu versiunea C
poezia începe să fie intitulată Glossă sau Glossa,
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ceea ce ne îndrumă să credem că poetul era conștient
de insolitul pentru literatura românăă a
experimentului său artistic.
Cercetând versiunile poeziei observăm că
Eminescu a șlefuit permanent de la o versiune la alta
exprimarea, apelând la formulări de o mare
diversitate; ideile, însă, preluate evident din
parcurgerea textului biblic rămân aceleași,
experimentul formal impus de restricției speciale ale
glossei nu face decât să ofere cadrul acestui mesaj
sceptic extras din textul biblic.
Ultima versiune, intitulată Glossă10 (versiunea F),
care datează de la sfârșitul anului 1882 și începutul
lui 1883, este după Perpessicius forma finală a
textului și nu versiunea D2, care a fost îndeobște
acreditată datorită lui Maiorescu prin tipărirea ei în
ediția din 1883. Principiul editării științifice, care
spune că ultima versiune antumă a textului trebuie să
fie considerată ca fiind cea finală ne obligă să cităm
această variantă F în întregime11. Și această ultimă
versiune relevă rolul central al motivului literar
preluat din Eclesiast, căruia poetul a încercat să îi
găseacă prin parafrazarea în sentințe concise o
sinteză lirică. Confruntând variantele constatăm că
efortul de finalizare a textului nu a presupus numai
cizelarea stilistică ci și efortul de a releva sensuri noi
extrase din textul biblic.
Elaborat de-a lungul unui deceniu, textul Glossei
va avea ecouri sau corespondențe în multe din
scrierile sale. În primul rând trebuie menționat
Luceafărul (care a avut o perioadă la fel de lungă de
elaborare și, fapt semnificativ, aflat în manuscrisele
eminesciene aproape întotdeauna în preajma
versiunilor Glossei, formulări identice sau foarte
asemănătoare regăsindu-se în ambele poeme12, dar și
în multe alte poezii ale sale.
Scepticismul — și nu pesimismul, cu care
îndeobște este acreditat mesajul operei lui Eminescu
— este o soluție a omului superior în fața
perisabilului și hazardului existenței cotidiene,
formulat de cele mai multe ori rescriind în limbaj
propriu sentințele din Eclesiast, este prezent și în alte
scrieri redactate în aceeași perioadă.
Mărturiile lui Ştefanelli de la Cernăuţi, la
începutul drumului poetic al lui Eminescu, cea a lui
Slavici din timpul studiilor vieneze şi cea de la
Bucureşti a lui Gaster de la sfârşitul creaţiei Poetului
confirmă că Eminescu copia pe bucăţele de hârtie din
cărţile vechi formulări care îi atrăgeau atenţia, cu
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siguranţă că multe au fost reţinute de memoria
prodigioasă a poetului fără a fi necesară consemnarea
lor în scris. Manuscrisele eminesciene abundă printro lungă serie de exemple confirmând acest fapt.
Multe din aceste formulări au devenit apoi nuclee
în jurul cărora s-a cristalizat întreaga sa operă. În
acest sens se poate afirma că identificarea acestor
surse şi studierea dezvoltării lor în opera sa poetică
este o operaţiune dificilă, dar la fel de generoasă
pentru cercetarea eminescologică cum este studiul
versiunilor diferitelor poezii. Identificarea
Eclesiastului ca principală sursă a Glossei, dar și prin
dezvoltarea elementelor preluate din textul acestei
cărți a Vechiului Testament în strofe separate şi prin
reluarea concluzivă prin inversare în strofa finală, a
poemului ne poate oferi o asemenea cheie de analiză,
care confirmă transformarea unui motiv sau a unui
citat în germenele în jurul căruia se cristalizează
întreaga scriere. Dar, chiar dacă textul biblic este
sursa, trebuie să afirmăm că Glossa lui Eminecu nu
este o poezie explicit religioasă, căci şi aicea, ca şi în
alte opere ale sale, pornind de la formulările culese
din Sfânta Scriptură și combinându-le cu toposuri
fundamentale ale culturii și literaturii universale
apropiate sufletului său, poetul dezvoltă opere
originale şi o adevărată filosofie proprie referitoare la
viaţă, cunoaştere şi fragilitatea existenţei umane.
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Note:
1. În diferitele versiuni ale poeziei apare și forma
nearticulată: Glossă. Nu este singura situație în care
Eminescu subliniază prin însuși titlul poeziei specia literară
căreiaîi aparține respectivul text: Sonet satiric (EMINESCU
IV, 251), Odă în metru antic (EMINESU I, 198, Scrisoarea I,
Scrisoarea II, Scrisoarea III, Scrisoarea IV, Scrisoarea V
(EMINESCU, I, 130-164) etc.
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2. După Perpesicius geneza poeziei datează din timpul
perioadei studiilor berlineze ale poetului (1873-1874), ea
cunoaşte până în 1882 11 versiuni (EMINESCU, III, 83). De
subliniat este faptul că o perioadă identică de finalizare a
cunoscut şi Luceafărul, fapt care ne îndeamnă să facem
prin coincidenţa temelor o lectură paralelă a celor două.
3. În Memento mori Eminescu face aluzie explicită la
textul Eclesiastului și la Pildele lui Solomon evocând
figura regelui iudeu:
„Solomon, poetul – rege, tocmind glasul unei lire
Şi făcând-o să răsune o psalmodică gândire
Moaiă-n sunetele sfinte degetele-i de profet;
El cântă pe Împăratul în hlamidă de lumină,
Soarele stetea pe ceruri auzind cântarea-i lină,
Lumea asculta uimită glasu-i dulce şi încet.”
(EMINESCU, IV, 115)
4. Mai cita Schopenhauer din Eclesiast şi în alte lucrări
ale sale, precum în Die beiden Grundprobleme der Ethik
(„Cele două probleme fundamentale ale eticii”),
Aphorismen und Lebensweisheit („Aforimsme şi
înţelepciunea de o viaţă”) şi Vereinzelte oder systematisch
georrdnete Gedanken („Gânduri răzlețe sau ordonate
sistematic”).
5. Același lucru îl făcuse la noi cu două secole înainte
Miron Costin în poemul filosofico-religios Viața lumii. În
poezia lui Mihai Eminescu motivul este frecvent folosit, o
capodoperă a sa, Memento mori făcând o amplă descriere a
evoluției societății umane aflate în permanență sub semnul
perisabilității și a efemerului. Slujba ortodoxă a
înmormântării este plină, de altfel, de elemente textuale
preluate din Eclesiast.
6. Şi iarăşi am luat aminte la toate silniciile care se
săvârşesc sub soare. Şi iată lacrimile celor apăsaţi şi nimeni
nu era care să-i mângâie, iar în mâna celor silnici toată
asuprirea şi nici un mângâietor nu se găsea! 2. Şi am fericit
pe cei ce au murit în vremi străvechi mai mult decât pe cei
vii care sunt acum în viaţă. 3. Iar mai fericit şi decât unii şi
decât alţii este cel ce n-a venit pe lume, cel care n-a văzut
faptele cele rele care se săvârşesc sub soare. 4. Şi am văzut
că toată strădania şi toată izbânda omului la lucru nu este
decât pizma unuia faţă de altul. Şi aceasta este deşertăciune
şi vânare de vânt! 5. Nebunul stă cu mâinile în sân şi îşi
mănâncă singur timpul zicând: 6. „Mai de preţ este un
pumn plin de odihnă decât doi pumni plini de trudă şi de
vânare de vânt”. 7. Şi iarăşi am văzut o nepotrivire sub
soare: 8. Este câte un om care este stingher şi care nu are
nici copil, nici frate şi totuşi lucrul nu-l mai sfârşeşte şi
ochii lui nu se mai satură de bogăţie. Dar vine o vreme când
zice: „Pentru cine m-am trudit şi am lipsit sufletul meu de
traiul cel bun?” Şi aceasta este deşertăciune şi rea
îndeletnicire. 9. Mai fericiţi sunt doi laolaltă decât unul,
fiindcă au răsplată bună pentru munca lor; 10. Căci dacă
unul cade, îl scoală tovarăşul lui. Dar vai de cel singur care
cade şi nu este cel de-al doilea ca să-l ridice! 11. Asemenea
când doi se culcă se încălzesc, iar unul cum s-ar putea
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încălzi? 12. Şi dacă unul este luat fără de veste, cel de-al
doilea sare pentru el; căci sfoara pusă în trei nu se rupe
degrabă. 13. Mai de preţ este un copil sărman şi înţelept
decât un rege bătrân şi nebun, care nu mai este în stare să
asculte de sfaturi; 14. Căci el poate să iasă din închisoare ca
să domnească, deşi s-a născut sărac în ţara celuilalt. 15.
Văzut-am pe toţi cei vii care merg sub soare îmbulzindu-se
lângă tânărul care va sta în locul regelui ca moştenitor. 16.
Şi nu se mai sfârşea poporul în fruntea căruia era; totuşi
urmaşii lui nu se vor bucura de el. Şi aceasta este
deşertăciune şi vânare de vânt. 17. Ia seama la picioarele
tale când te duci în templul Domnului. Dacă te apropii să
asculţi este mai bine, decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei
nu ştiu decât să facă rău.
7. 4.1. Şi iarăşi am luat aminte la toate silniciile care se
săvârşesc sub soare. Şi iată lacrimile celor apăsaţi şi nimeni
nu era care să-i mângâie, iar în mâna celor silnici toată
asuprirea şi nici un mângâietor nu se găsea! 2. Şi am fericit
pe cei ce au murit în vremi străvechi mai mult decât pe cei
vii care sunt acum în viaţă. 3. Iar mai fericit şi decât unii şi
decât alţii este cel ce n-a venit pe lume, cel care n-a văzut
faptele cele rele care se săvârşesc sub soare. 4. Şi am văzut
că toată strădania şi toată izbânda omului la lucru nu este
decât pizma unuia faţă de altul. Şi aceasta este deşertăciune
şi vânare de vânt! 5. Nebunul stă cu mâinile în sân şi îşi
mănâncă singur timpul zicând: 6. „Mai de preţ este un
pumn plin de odihnă decât doi pumni plini de trudă şi de
vânare de vânt”. 7. Şi iarăşi am văzut o nepotrivire sub
soare: 8. Este câte un om care este stingher şi care nu are
nici copil, nici frate şi totuşi lucrul nu-l mai sfârşeşte şi
ochii lui nu se mai satură de bogăţie. Dar vine o vreme când
zice: „Pentru cine m-am trudit şi am lipsit sufletul meu de
traiul cel bun?” Şi aceasta este deşertăciune şi rea
îndeletnicire. 9. Mai fericiţi sunt doi laolaltă decât unul,
fiindcă au răsplată bună pentru munca lor; 10. Căci dacă
unul cade, îl scoală tovarăşul lui. Dar vai de cel singur care
cade şi nu este cel de-al doilea ca să-l ridice! 11. Asemenea
când doi se culcă se încălzesc, iar unul cum s-ar putea
încălzi? 12. Şi dacă unul este luat fără de veste, cel de-al
doilea sare pentru el; căci sfoara pusă în trei nu se rupe
degrabă. 13. Mai de preţ este un copil sărman şi înţelept
decât un rege bătrân şi nebun, care nu mai este în stare să
asculte de sfaturi; 14. Căci el poate să iasă din închisoare ca
să domnească, deşi s-a născut sărac în ţara celuilalt. 15.
Văzut-am pe toţi cei vii care merg sub soare îmbulzindu-se
lângă tânărul care va sta în locul regelui ca moştenitor. 16.
Şi nu se mai sfârşea poporul în fruntea căruia era; totuşi
urmaşii lui nu se vor bucura de el. Şi aceasta este
deşertăciune şi vânare de vânt. 17. Ia seama la picioarele
tale când te duci în templul Domnului. Dacă te apropii să
asculţi este mai bine, decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei
nu ştiu decât să facă rău.
8. 9. 11. Şi iarăşi am văzut sub soare că izbânda în
alergare nu este a celor iuţi şi biruinţa a celor viteji, şi
pâinea a celor înţelepţi, nici bogăţia a celor pricepuţi, nici
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faima pentru cei învăţaţi, căci timpul şi întâmplarea
întâmpină pe toţi. 12. Că omul nu ştie nici măcar vremea
lui: întocmai ea şi peştii care sunt prinşi în vicleanul năvod,
întocmai ca şi păsările în laţ, aşa sunt prinşi fără de veste
oamenii în vremea de restrişte, când vine dintr-odată peste
ei. 13. Şi am mai văzut sub soare acest fapt de înţelepciune
care mi s-a părut într-adevăr mare: 14. A fost odată o cetate
mică, locuită de oameni puţini şi împotriva ei a pornit un
rege vestit, care a împresurat-o şi a ridicat de jur împrejur
întărituri puternice. 15. Într-însa se afla un sărac înţelept
care a scăpat cetatea prin înţelepciunea lui şi nimeni nu-şi
mai aduce aminte de acest om sărman. 16. Şi am zis: „Mai
bună este înţelepciunea decât puterea; dar înţelepciunea
celui sărac este urgisită, şi cuvintele lui nu sunt luate în
seamă”.
9. 2.1. Grăiam inimii mele: „Vino să te ispitesc cu
veselia şi să te fac să guşti plăcerea!” Şi iată că şi aceasta
este deşertăciune. 2. „E nebunie!” am zis despre râs. Şi
despre veselie: „La ce poate să folosească!” 3. Am cugetat
apoi în inima mea, să desfătez trupul meu cu vin — pe când
cugetul meu umbla după înţelepciune şi cerceta nebunia —
până ce voi vedea ceea ce este bun pentru fiii oamenilor să
facă sub cer în vremea vieţii lor. 4. Am început lucrări mari:
am zidit case, am sădit vii, 5. Am făcut grădini şi parcuri şi
am sădit în ele tot felul de pomi roditori; 6. Mi-am făcut
iazuri, ca să pot uda din ele o dumbravă unde creşteau
copacii; 7. Am cumpărat robi şi roabe şi am avut feciori
născuţi în casă, asemenea şi turme de vite, şi oi fără de
număr, mai mult decât toţi cei care au fost înaintea mea în
Ierusalim. 8. Am strâns aur şi argint şi număr mare de regi
şi de satrapi; am adus cântăreţi şi cântăreţe şi desfătarea
fiilor anului mi-am agonisit: o prinţesă şi alte prinţese. 9.
Am fost mare şi am întrecut pe toţi cei ce au trăit înaintea
mea în Ierusalim şi înţelepciunea a rămas cu mine. 10. Şi
tot ceea ce doreau ochii mei nu am dat la o parte şi n-am
oprit inima mea de la nici o veselie, căci inima mea s-a
bucurat de toată osteneala mea, şi aceasta mi-a fost partea
din toată munca mea. 11. Apoi m-am uitat cu luare aminte
la toate lucrurile pe care le-au făcut mâinile mele şi la truda
cu care m-am trudit ca să le săvârşesc şi iată, totul este
deşertăciune şi vânare de vânt şi fără nici un folos sub
soare. 12. Şi mi-am întors privirea să văd înţelepciunea,
nebunia şi prostia. Căci ce poate să facă un om de rând
peste ceea ce a făcut un rege? 13. Atunci m-am încredinţat
că înţelepciunea are întâietate asupra nebuniei tot atât cât
are lumina asupra întunericului. 14. Înţeleptul are ochii în
cap, iar nebunul merge întru întuneric. Dar am cunoscut şi
eu că aceeaşi soartă vor avea toţi. 15. Deci am zis în inima
mea: „Aceeaşi soartă ca şi cel nebun avea-voi şi eu; atunci
la ce îmi foloseşte înţelepciunea?” Şi am zis în mintea mea
că şi aceasta este deşertăciune. 16. Căci pomenirea celui
înţelept ca şi a celui nebun nu este veşnică, fiindcă în zilele
ce vor veni amândoi vor fi uitaţi; atunci înţeleptul moare ca
şi nebunul. 17. Drept aceea am urât viaţa, căci rele sunt cele
ce se fac sub soare; şi totul este deşertăciune şi vânare de
114

vânt. 18. Şi am urât toată munca pe care am muncit-o sub
soare, fiindcă voi lăsa-o omului care va veni după mine. 19.
Şi cine ştie dacă el va fi înţelept sau nebun! Şi el va face ce
va găsi cu cale din tot lucrul cu care m-am trudit şi m-am
chibzuit sub soare! Şi aceasta este deşertăciune! 20. Şi am
început să mă las deznădejdii pentru toată munca cea de
sub soare, 21. Căci un om care a pus în lucrul lui
înţelepciune şi ştiinţă şi a avut izbândă, îl împarte cu cel
care n-a lucrat. Şi aceasta aste deşertăciune şi un rău nespus
de mare. 22. Oare, ce-i rămâne omului din toată munca lui
şi din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare? 23. Toate
zilele lui nu sunt decât suferinţă şi îndeletnicirea lui nu-i
decât necaz; nici chiar noaptea n-are odihnă inima lui. Şi
aceasta este deşertăciune! 24. Nimic nu este mai bun pentru
om decât să mănânce şi să bea şi să-şi desfăteze sufletul cu
mulţumirea din munca sa. Şi am văzut că şi aceasta vine
numai din mâna lui Dumnezeu. 25. Cine poate oare să
mănânce şi să bea fără să mulţumească Lui? 26. Omului
care este bun înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îi dă
înţelepciune, ştiinţă şi bucurie, iar păcătosului îi dă sarcina
să adune şi să strângă pentru a da celui ce este bun în fața
lui Dumnezeu. Şi aceasta este deşertăciune şi vinare de
vânt!
3.1. Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme
pentru orice îndeletnicire de sub cer. 2. Vreme este să te
naşti şi vreme să mori; vreme este să sădeşti şi vreme să
smulgi ceea ce ai sădit. 3. Vreme este să răneşti şi vreme să
tămăduieşti; vreme este să dărâmi şi vreme să zideşti. 4.
Vreme este să plângi şi vreme să râzi; vreme este să jeleşti
şi vreme să dănţuieşti. 5. Vreme este să arunci pietre şi
vreme să le strângi; vreme este să îmbrăţişezi şi vreme este
să fugi de îmbrăţişare. 6. Vreme este să agoniseşti şi vreme
să prăpădeşti; vreme este să păstrezi şi vreme să arunci. 7.
Vreme este să rupi şi vreme să coşi; vreme este să taci şi
vreme să grăieşti. 8. Vreme este să iubeşti şi vreme să
urăşti. Este vreme de război şi vreme de pace. 9. Care este
folosul celui ce lucrează întru osteneala pe care o ia asuprăşi? 10. Am văzut zbuciumul pe care l-a dat Dumnezeu fiilor
oamenilor, ca să se zbuciume. 11. Toate le-a făcut
Dumnezeu frumoase şi la timpul lor; El a pus în inima lor
şi veşnicia, dar fără ca omul să poată înţelege lucrarea pe
care o face Dumnezeu, de la început până la sfârşit. 12.
Atunci mi-am dat cu socoteala că nu este fericire decât să
te bucuri şi să trăieşti bine în timpul vieţii tale. 13. Drept
aceea dacă un om mănâncă şi bea şi trăieşte bine de pe
urma muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. 14.
Atunci mi-am dat seama că tot ceea ce a făcut Dumnezeu
va ţine în veac de veac şi nimic nu se poate adăuga, nici nu
se poate micşora şi că Dumnezeu lucrează aşa ca să ne
temem de faţa Lui. 15. Ceea ce este a mai fost şi ceea ce va
mai fi a fost în alte vremuri; şi Dumnezeu cheamă iarăşi
aceea ce a lăsat să treacă. 16. Dar am mai văzut sub soare
că în locul dreptăţii este fărădelegea şi în locul celui
cucernic, cel nelegiuit. 17. Şi am gândit în inima mea:
„Dumnezeu va judeca pe cel drept ca şi pe cel nelegiuit”,
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căci este vreme pentru orice punere la cale şi pentru orice
faptă. 18. şi am zis iar în inima mea despre fiii oamenilor:
„Dumnezeu a orânduit să-i încerce, ca ei să-şi dea seama că
nu sunt decât dobitoace”. 19. Căci soarta omului şi soarta
dobitocului este aceeaşi: precum moare unul, moare şi
celălalt şi toţi au un singur duh de viată, iar omul nu are
nimic mai mult decât dobitocul. Şi totul este deşertăciune!
10. (EMINESCU, III, 108-112)
11. GLOSSĂ
Vreme trece, vreme vine
Ori şi cum ai potrivi-o
După rău aşteaptă bine
După noapte zori de zio
Precum toate sunt de-o seamă
Totul stă şi totul trece;
Nu spera şi nu ai teamă
Şi rămâi senin şi rece
Multe trec pe dinainte
In auz ne sună multe;
Cine-ar ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte
Tu de-oparte te ascunde
Regăsindu-te pe tine — —
Tremur apele din unde
Vreme trece, vreme vine
Toate umblă cu grăbire
Pe-a lor valuri şi ocoluri
Adevăru-n neclintire
N-are timp şi n-are goluri
Deci cu sunete de limbă
Lumea nu o vei urni-o
Ale ei ea nu le schimbă
Ori şi cum ai potrivi-o
Omul plânge şi se-ndeasă
Cerşetor la Prea-înnaltul
Parcă cerului-i pasă
De e unul, de e altul
Timpul care bate-n stele
Bate pulsul şi în tine:
Iţi dă bune, îţi dă rele
După rău aşteaptă bine
In zădar un soare pare
A peri în noaptea spumii
Tot atuncea el răsare
Pe o altă faţ-a lumii
Şi de dincolo de mare
O mulţime-am auzi-o
Milogind cu nerăbdare
După noapte zori de zio.
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Privitor ca la teatru
In viaţă te socoate
Ale lumii câte patru
Părţi ca una sunt cu toate
Sunt actorii ce se ceartă
Din bătrâni pe-aceeaşi dramă
E aceeaşi veche artă
Precum toate sunt de-o seamă
In zădar şi timpi şi stele
Ne-ar părea lunecătoare
Sunt ca frunze toate cele
Din copacul ce nu moare
Peste-un an revin în stoluri
Paseri ce se-ntind să plece
Intre-a vieţii două poluri
Totul stă şi totul trece
Nu spera, căci pentru tine
Este grea a vieţii punte
Te-ar întrece ori şi cine
Chiar să fii cu stea în frunte
Numai muzica din sfere
Isvorind de sus, te chiamă...
In păcate şi-n părere
Nu spera şi nu ai teamă
De te-ating să feri în laturi
De hulesc să taci din gură
Nu îndrepţi cu-a tale sfaturi
Cele strîmbe din natură
Crează toţi ce vor să crează
Treacă falnic cine-o trece
Tu te-ndreaptă dup’o rază
Şi rămâi senin şi rece.
Şi rămâi senin şi rece
Nu spera şi nu ai teamă
Totul stă şi totul trece
Precum toate sunt de-o seamă
După noapte zori de zio
După rău aşteaptă bine
Ori şi cum ai potrivi-o:
Vreme trece, vreme vine.
12. Este suficient să amintim expresiile „nemuritor și
rece” din Luceafărul și „senin și rece” din ultimele versiuni
ale Glossei.
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CENTENAR AL HUSAR
(26 aprilie 1920 – 17 mai 2009)

AFECTUOASE NOSTALGII
Veronica OŞORHEIAN
Numele universitarului Alexandru Husar l-am auzit
rostit, prima dată, în casa fratelui său, Emil Husar, când
familia sa locuia în Ilva Mică. Emil Husar era un om
înalt, mulțumit de toate (ori așa mi s-a părut mie?), de
parcă toate i-ar fi mers strună. S-a căsătorit cu Maria, o
verișoară primară de-a mamei, în vremea în care Emil a
fost mecanic pe una din cele patru locomotive care
circulau pe calea ferată forestieră cu ecartament îngust
Ilva Mică – Leșu Ilvei – Ierboasa – Bondar – Tisa – Iliuța,
locomotive care trăgeau vagoane încărcate cu lemn
pentru foc și pentru Fabrica de cherestea din Ilva Mică,
începută în 1906. Linia ferată forestieră Leșu – Bondar a
fost construită de italieni, între anii 1907 – 1909 și a fost
desființată de inundațiile din 1970. Locomotivele cu
aburi aveau atașate acele tendere cu lemne și cărbuni,
lângă care ne găsea mecanicul un locșor, când mama ne
da în grija lui, ca să ajungem la pământurile mai
îndepărtate din Fruntea Dealului, Dealul Frumos ori de la
Poieni. În câteva locuri anume, unde apa era foarte
aproape de terasament, locomotivele opreau să „bea” apă.
Un asemenea loc era și în dreptul casei lui Mihăilă
Avram, bunicul patern al mamei. Curioși, priveam din
ștrec cum soarbe locomotiva apă. Ne-au lămurit niște
copii mai mari că pompa locomotivei ar semăna cu
trompa unui elefant văzut în cărți. Casa lui Mihăilă avea
în preajmă zid din piatră și un ocol larg, cu meri – din
care unul cu mere văratice, galbene, în care jucau
sâmburii, când erau coapte, dacă le scuturam lângă
ureche. La bătrânețe, Mama bătrână, Ana lui Mihăilă
Avram, își rezema cârja de laiță, își privea ograda din
târnaț și potrivea cuvinte pentru cei care treceau pe
drumul de către apă: „Omu care-i necăjit/ Se cunoaște pe
pășit,/ Că peșește cătinel,/ Cu necazul după el ...”. Mai
era în ocol o fântână, pe ghizdul căreia, legată cu o sfoară,
era o ulcică smălțuită și o găleată legată de lanțul care se
rotea pe axul mobil din lemn. În ograda asta, trebăluia
ceva o fată frumoasă, Maria. Rămasă de mică orfană de
mamă, a crescut în casa bunicilor materni. În vreme ce
Emil Husar alimenta locomotiva cu apă, i se făcuse și lui
sete. Așa a fost începutul unei căsnicii exemplare.
Maria avea șapte clase, dar frumusețea, vrednicia,
bunătatea și cumpătarea i-au adus statutul social de
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doamnă. Pentru soțul ei, avea un respect deosebit.
Indiferent la ce oră din zi sau din noapte venea Emil de la
muncă, cochetă, Maria îi punea masa și sta de vorbă cu
el. Ea gospodărea banii, cu gând să-și cumpere o căsuță a
lor, și tot ea strunea fetele. Adunaseră doi saci de bani.
Dumnezeu știe câte milioane erau colo. Și a venit
reforma monetară din anul 1952. Reforma asta a fost mai
ceva decât cea din 1947. Zile și nopți la rând Maria a
plâns crezând că-și pierde mințile. Într-o zi, Emil i-a spus
ferm: gata cu plânsul, muncim și adunăm alții. Maria
avea mașină de cusut și, în mare parte, lucrurile pentru
casă și pentru cele trei copile erau făcute de mâna ei.
Binevoitoare, când am „sărit” „Din opinci, în spuma
mării”1, mătușa mi-a făcut câteva lucrușoare necesare
pentru tabăra școlară din Năvodari și mi-a cumpărat niște
săndăluțe.
După o vreme, Emil a trecut de la CFF la CFR și casa
cu grădină din apropierea gării Ilva Mică a fost un vis
împlinit, după căsuța avută prima dată vizavi de Fabrica
de cherestea. În casa aceea de pe deal am fost în perioada
gimnaziului, 1959-1963. De la Leșu mergeam pe jos 10
km. În apropierea gării Ilva Mică urcam povârnișul din
stânga pe o cărăruie mărginită de arbuști și ajungeam pe
tăpșanul unde era casa. Mergeam s-o ajut pe mătușa
Maria la prășit. Aveam destul lucru acasă, dar lipsa de
bani o determina pe mama să-mi dea învoire s-o ajut pe
verișoara ei. Poate conta și faptul că ele aveau o legătură
de neam foarte bună și statornică, având aceeași bunică.
Dacă primeam învoire pentru două zile dormeam acolo,
împreună cu cele trei fete, mai mici decât mine, pe care
le iubeam ca pe niște surori. Dormeam într-un pat dublu,
în care ne credeam prințese, sub duna din pene de gâscă
primită, după cum spunea mătușa Maria, de la cumnata ei
din Banat, Lenuța, noră de preot și câștigătoare de
generozitate de la soacra ei, preoteasa. Lenuța și
Mărioara, profesoară la Cluj, erau surorile unchiului Emil
și ale profesorului Al. Husar.
În vacanțele din perioada liceului (1963 - 1967), îmi
făceam drum pe la neamurile din Ilva Mică și întotdeauna
primeam o vorbă bună ori încurajări. Fetele mă întrebau
cum e la liceul din Gherla, cum e orașul, cum e viața de
internat, dar ce nu mă întrebau? Mătușa Maria mi-a făcut
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o rochiță de domnișoară de onoare, destul de simplă,
încrețită în talie, căci încă nu se purtau rochiile lungi la
Leșu. Împreună cu mătușa Maria, am vizitat-o pe doamna
Veronica Husar, în casa lungă, cu târnaț, de dincolo de
nodul feroviar. Mama lui unchiu Emil, Husăroaia – cum
îi ziceau ilvenii mici, era o femeie binevoitoare – după
cum am văzut-o că vorbește cu nora. După terminarea
liceului, un an am fost învățătoare suplinitoare la Școala
cu clasele I-IV Valea Măgurii, unde am predat simultan la
clasele a II-a și a IV-a. În 1968, Emil și Maria Husar mau onorat cu prezența la logodnă, alături de viitori nași
Maria și Toma Artene (nași de cununie și ai familiei Emil
și Maria Husar) și alături de popa Ioan C. Artene din
Timișoara – unchiul tatei care l-a iubit mult pe tata,
dorind să-l înfieze, cînd era copil, de era „Mai gata să fiu
fată de domn”.

Despre profesorul Al. Husar, mătușa Maria spunea că
„este un om învățat și foarte bun”. Cred că acesta a fost
motivul pentru care am îndrăznit să-i trimit profesorului
de la Iași cărțile mele de început și o scrisoare, desigur,
cu o oarecare strângere de inimă. Se întâmpla în anul
2000 și am primit acest răspuns2:
„[Iaşi, 18 decembrie 2000]
Mult stimată doamnă Oşorheian, Am primit cu vie,
rară emoţie frumosul volum „Dor de copilărie” şi nobila
scrisoare însoţitoare. Mulţumesc, sincer mişcat, şi felicit
autoarea şi editura pentru acest impresionant succes al
pasului cu care poeta „lasă o urmă” a locului de baştină,
pentru cei care au fost, pentru cei care sunt, aşa cum a
dorit să ajungă o zi şi, deci, a ajuns-o.
În ajun de Crăciun şi prag de an nou, cititor dornic
s-o mai ştie printre cei plecaţi din Ţara Năsăudului fără
s-o uite, vă roagă să primiţi calde urări din parte-i întru
mulţi ani cu bine şi noi împliniri, al dv. îndatorat,
Al. Husar”.
Au urmat apoi alte scrisori. De Sfintele Paști din
2001, i-am trimis profesorului Al. Husar o felicitare, la
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care am primit răspuns:
„Iaşi, 13.04.2001 Doamnei Prof. Veronica Oşorheian
Str. V. Goldiş nr. 24 B, Bloc 33, etaj II ap. 10, cod 510017
Alba Iulia
Stimată Doamnă Veronica,
Vă mulţumeşte mult pentru bunele veşti şi alesele
gânduri împărtăşite, cu aceleaşi calde urări de sărbători
şi noi succese în tot ce întreprindeţi, al dv. sincer
admirator, cu nostalgia plaiului comun,
Al. Husar
Pe curând sper să primiţi noi veşti din parte-mi, cu
aceleaşi bune gânduri,
al dv. Al. Husar”
În același an, i-am trimis profesorului volumul de
poezii Miracol, Alba Iulia, Editura Star Soft, 2001 și am
primit confirmarea:
„Stimatei d-ne Prof. Veronica Oşorheian, Str. V.
Goldiş nr. 24 B, Bloc 33 etaj II ap,. 10 cod 510017 Alba
Iulia
Am primit, mult stimată doamnă Oşorheian, noua
frumoasa carte. Am lipsit din Iaşi mai mult de o lună,
retras la Piatra Fîntînele. Abia întors am aflat „alinare”,
aşa cum aţi sperat, în volumul „Miracol”. Cred că a fost
într-un ceas bun lansarea lui la Leşu. Felicitări şi calde
urări de mult spor în lucrul la monografie.
Cu drag, Al. Husar”.
În 5 mai 2003, am primit o scrisoare, în limba
engleză, de la American Biographical Institute, Mr. C.A.
Mitchael, din care n-am înțeles nimic, dar în care am
găsit numele profesorului Al. Husar. Profesorul de
engleză Pavel Dat din Alba Iulia m-a lămurit: Amintitul
Institut American acorda (pe dolari, desigur!) titluri de
„Om al anului”. Cine a dorit și-a cumpărat. Cunosc
câteva cazuri. După această întâmplare, i-am trimis
profesorului o scrisoare:
„Alba Iulia, 13 mai 2003
Stimate domnule prof. univ. dr Alexandru Husar, În
data de 5 mai a.c., am primit o scrisoare de la
reprezentantul American Biographical Institute, Mr. C. A.
Mitchael, care îmi face cunoscut faptul că domnia
voastră m-a recomandat pentru a fi inclusă în The
Contemporary Who’s Who. Onorantă propunere, care
mi-a creat ceva emoţii. Nu sunt cunoscătoare a limbii
engleze şi, se cuvine să precizez faptul că nu deţin
statutul de profesoară. Această postură era un motiv în
plus pentru starea emoţională. M-am gândit că nu-i
vorba despre vreo farsă, după ce am văzut în scrisoare
numele dumneavoastră, iar după ce mi-a fost tradusă
scrisoarea [de către profesorul Pavel Dat], m-am lămurit
întru totul. Vă mulţumesc din suflet pentru onoarea pe
care mi-aţi făcut-o, recomandându-mă.
V-am trimis, cu ceva vreme în urmă, un număr din
revista Discobolul, în care mi-a apărut un fragment de
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proză. Am scris, tot atunci, şi o scrisoare. Cred că le-aţi
primit. Am vorbit cu profesorii George şi Sabina
Gavriluţiu de la Beclean şi mi-au spus că aveţi în lucru
trei cărţi. Mă bucur şi doresc să vă dea Dumnezeu putere
să împliniţi nobila misiune pe care o aveţi. Pentru ziua de
26 aprilie, La mulţi ani cu sănătate, cu bucurii şi cu
împlinirea a tot ceea ce doriţi să realizaţi alături de cei
dragi. Chiar dacă e mai târzie, urarea asta e din inimă.
Tot de la Sabina şi de la George am aflat despre acest
eveniment. Vă îmbrăţişăm cu recunoştinţă şi cu aleasă
preţuire.
Veronica Oşorheian”
La sfârșitul anului 2003, au sosit la noi alte gânduri
bune de la profesor:
„Doamnei Prof. Veronica Oşorheian, Str. V. Goldiş nr.
24 B, Bloc 33 ap,. 10, cod 510017 Alba Iulia
Cu vie, adâncă şi aleasă stimă, cu sentimente
religioase alături de cele mai bune urări de sfintele zile
ale Crăciunului, vă transmite din Iaşi calde urări de Anul
Nou 2003 întru mulţi ani cu bine, sănătate şi noi izbânzi
în viaţă şi literatură, al Dv. fidel devotat, cu alese
gânduri,
Al. Husar”
Găsisem într-o librărie volumul Al. Husar, Periplu
prin memorie, apărut la Institutul European, 1998,
Colecția Memorii Nr. 9 și am cumpărat-o. Pe coperta a 4a stă scris: „Cărți precum Întoarcerea la literatură
(1978), Ars longa. Probleme fundamentale ale artei
(1980) ilustrează preocuparea de-o viață a profesorului
Al. Husar pentru chestiuni de estetică generală și teorie a
literaturii. Volumele publicate anterior de Editura
Institutul European: Ideea europeană (1993) și Lecțiile
istoriei (1995), ca de altfel și volumul de față, continuă
însă o direcție mai veche, inaugurată de Dincolo de ruine
(1959), pe care o bănuim a fi dragostea dintîi a estetului
și filosofului ieșean: istoria națională în context
european”.
În anul 2004, apăruse Al. Husar, Vremea de apoi, Iași,
Editura Alfa, pe care am primit-o, în anul 2005, cu
autograful:
„Doamnei Veronica Oșorheian, în semn de înaltă
afecțiune și caldă stimă – omagiu cordial,
Al. Husar”.
În următorul an, i-am trimis profesorului volumul
Mărturisiri, Alba Iulia, Editura Unirea, 2005, scriitorul
Al. Husar confirmându-mi primirea cărții:
„Iaşi, 17.X.2005,
Doamnei Prof. Veronica Oşorheian Str. V. Goldiş nr.
24 B, Bloc 33 ap,. 10, cod 510017 Alba Iulia
Mult stimată Doamnă Oşorheian,
Alături de calde felicitări – reînnoite – pentru
frumoasele Mărturisiri, vine spre Dv. expediată o carte
din partea mea. O veţi primi, probabil, în aceeaşi zi...
118

Vă mulţumesc pentru frumoasa scrisoare – şi de astă
dată – şi vă rog primiţi calde urări de noi succese – o
nouă carte „leac de dor” pentru cititorii Dv. printre care
mă număr.
În aşteptarea unor noi bune veşti din partea Dv, vă
îmbrăţişează cu aceleaşi sentimente,
al Dv. devotat, Al. Husar”.
La o vreme, am primit cartea Pierre Tiberghien - Cum
să te cultivi, tradusă de profesorul Al. Husar și am confirmt acest lucru:
Alba Iulia, Întâi Mai 2007
Stimate domnule prof. univ. dr Alexandru Husar,
După cum v-am spus la telefon, am primit cartea lui
Pierre Tiberghien Cum să te cultivi, pe care aţi tradus-o.
Vă mulţumesc, încă o dată, din inimă şi vă felicit că aţi
reuşit s-o puneţi în circulaţie. Cei dornici să se cultive, cu
siguranţă vor lua în considerare recomandările cărţii.
Pentru noi, pentru năsăudeni, e un motiv în plus să fim
mândri că sunteţi de-al nostru, că aţi avut parte de
dascăli preocupaţi şi dornici să formeze oameni de
valoare. De fapt, asta ar fi menirea dascălului.
Vă mai spuneam, de asemenea, că lucrez la o carte în
care am adunat corespondenţa naşului meu de cununie –
Toma T. Artene, care, aşa cum ştiţi, a fost şi naşul de
cununie al unchiului Emil Husar şi a mătuşii Maria – iertate să le fie numele. Nu am făcut încă o statistică, dar
corespondenţa e bogată şi merită publicată.
Cartea o gândesc structurată pe patru capitole... Vor
fi şi Note pe marginea epistolarului, câteva anexe şi un
album cu persoane pomenite în corespondenţă.
În urma cercetării, am descoperit că, în vreme de război, oamenii erau mai uniţi, mai credincioşi, mai săritori
la întrajutorare, dornici de comunicare şi de mersul evenimentelor politice din lume. Vă închipuiţi - oamenii
aceia, istoviţi de munca aspră a câmpului, adunaţi noaptea, lângă un radio cu baterii - aflat în casa lui
Toma T. Artene, ascultând ştirile - în limba germană, ştiri
pe care le traducea ţăranul Ion Avram – socrul lui Toma
Artene, care a învăţat limba germană, când a fost prizonier. Cred că mai existau atunci, în Leşu, unul sau două
aparate de radio.
Unele dintre scrisori sunt scrise caligrafic, foarte
mărunt, cu siguranţă din dorinţa de a oferi cât mai multe
informaţii. A trebuit să folosesc lupa.
Am constatat că oamenii găseau putere să se îmbărbăteze unii pe alţii, atunci când primeau „cărţi” – cum
spun ei. Se întâmpla, de multe ori, să întârzie poşta câteva săptămâni, apoi să primească, deodată, mai multe
scrisori. Atunci, se strângeau neamuri, vecini, prieteni şi
le citeau împreună şi se bucurau, lângă un „pahar de
vinars”. Era ca un spectacol. Osteneala fizică era învinsă de speranţa că cei plecaţi pe front se vor înturna – cu
ajutorul lui Dumnezeu şi atunci totul va fi bine, ca „mai
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nainte”.
În câteva scrisori comune, cei strânşi – aşa cum spuneam mai sus, scriau câteva fraze, pentru a-şi arăta solidaritatea cu cel plecat pe front şi pentru a-l îmbărbăta.
Am întâlnit expresia „…când citesc îmi pare că stau de
vorbă cu tine”. Mare lucru este izbânda scrierii în limba
pe care o cunoşti! Altfel, ce s-ar fi făcut bieţii oameni?
Iar poşta îşi are meritul ei!
Sper să-mi ajute Dumnezeu să finalizez cartea, deşi
mă întreb: oare câţi vor fi interesaţi să citească aşa ceva?
Mai am câteva povestioare - în legătură cu războiul, trăite de cei rămaşi acasă. Încerc să le găsesc undeva un loc,
în care să le stea bine.
Îi mulţumesc Bunului Dumnezeu că m-a îndrumat
către preocupări de genul acesta şi, chiar dacă au apărut
la o vârstă destul de înaintată – după 50 de ani, le fac cu
drag şi mai uit de problemele vieţii care, vrem, nu vrem,
ne încolţesc şi ne dau bătăi de cap – de la o vreme.
Printre altele, sora Iftinia, de la Leşu, a fost operată de
cancer. Pe data de 16 mai este chemată la Cluj, pentru
control şi pentru a-i stabili pasul următor. Noi sperăm,
dar tot Dumnezeu va decide. Sora Veturia şi fratele mai
mic – Titu sunt diagnosticaţi cu Parkinson. N-am mai
avut cazuri în familie. Ceva, mă face să cred că stresul ar
fi unul dintre factorii care contribuie la declanşarea acestei boli. Cine mai ştie?
După cum vedeţi, dacă suntem mulţi (din darul
Domnului - 8 fraţi) şi probleme sunt destule.
Stimate domnule profesor, rugămintea pe care v-am
adresat-o la telefon rămâne valabilă şi vă trimit datele
personale – de care cred că aveţi nevoie. Le trimit cum
pot şi vă rog pe dumneavoastră să le rânduiţi cum ştiţi că
e bine.
Dacă o să găsiţi timpul necesar (bunăvoinţă am înţeles că este), rămân îndatorată. Mai am recomandări de
la scriitorii Ion Buzaşi, Ioan Popa şi Gheorghe Jurcă.
Cine ştie dacă voi fi admisă, cernerea se face prin
sită deasă, dar…încercăm.
Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate şi să vă ajute să
împliniţi menirea nobilă pe care o aveţi. Aceleaşi urări le
adresez şi distinsei dumneavoastră doamne Margareta
[Mala].
Vă îmbrăţişăm cu drag şi vă purtăm aleasă preţuire.
Veronica Oşorheian”
*
Aveam îndoieli asupra mărunțișurilor scrise aici
(gândindu-mă cui folosesc?), dar am prins curaj, recitind
Argument-ul semnat de Al. Husar3 la Vremea de apoi.
Ceea ce am relatat e foarte puțin, dar uitați-vă ce spune
filosoful:
„...Viața ne-a oferit: scene mari, demne de o mare
literatură, admitea Marin Preda, sugerând totodată:
«Dacă cei care le-au trăit ar fi ținut fie și un jurnal, sau
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pur și simplu și le-ar rememora astăzi scriind sau făcând
mărturisiri literare, am putea înțelege multe din enigmele
timpului».
În acest context, martor al vremii tale, să aduni întro carte imagini sau chipuri, fărâme ale vremii în care ai
trăit, ca într-un caleidoscop al veacului tău, e pentru un
om al condeiului (păstrăm aici proporțiile!) – o obligație,
îndatorire profesională. Aceasta din două considerente:
I. A introduce realitatea în sfera artei, problemele vieții
în opera sa implică o proiecție a realității în conștiința
noastră, deci – a urmări conținutul esențial al epocii,
aspectele viabile, caracteristice pentru înțelegerea ei. 2.
Literatura însăși devine mai vie, mai veridică, mai
profundă și poate mai rezistentă, la confluența ei, în
raport cu viața, cu realitatea, cu epoca sa”.
Convorbirile telefonice avute cu profesorul, de
sfintele sărbători ori când era ziua dumnealui de naștere,
erau calde și binevoitoare, încheiate de fiecare dată cu
sintagma: „Mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine!”.
La înmormântarea lui Al. Husar, în cimitirul din
umbra zidurilor mănăstirii de la Galata, Gavril Istrate a
concluzionat: „Alexandru Husar a fost unul dintre cei
mai străluciți profesori pe care i-a avut Universitatea
«Al. I. Cuza» din Iași, în ultimii 60 de ani. Numele lui se
alătură celui al lui Simion Bărnuțiu, August Treboniu
Laurian, al lui Eftimie Murgu, pînă la Titu Maiorescu și
la alți ardeleni, care au contribuit la ridicarea Moldovei
pe plan cultural și au făcut din Iașul nostru un adevărat
centru al culturii românești”4.
Profesoara Lucia Peteanu – director adjunct la Liceul
„Petru Maior” din Gherla în vremea în care am fost
liceană a fost studenta prof. Al. Husar, la Cluj. Într-o
convorbire telefonică recentă, mi-a spus că „Atunci când
profesorul Al. Husar a plecat la Iași, Universitatea
clujeană a pierdut un om de mare valoare și a fost jale
mare între studenți”.
Odihnă veșnică, domnule profesor! Iar voi,
generațiile care urmați, luați-l ca exemplu!

Note:
1. Veronica Oșorheian, Traista în pătrățele, Editura
Grinta Cluj-Napoca, 2013, p. 16.
2. Corespondența cu profesorul Alexandru Husar a fost
publicată în – Veronica Oșorheian, Colocvial. Fațete ale
binomului autor – impact relațional, Cluj-Napoca, Editura
Grinta, 2012, p. 114 – 115.
3. Al. Husar, Vremea de apoi, Editura ALFA Iași –
2004, p. 7.
4. Gavril Istrate, In memoriam. A murit Alexandru
Husar, în Revista română, nr. 3 (57)/ 2009, la p. 9.
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INSTITUȚIONALIZAREA RETRAGERII
VERSUS IMPUNERILE
INSTAURĂRII REGIMULUI DEMOCRAT
POPULAR DIN R.P.R.:
VINTILĂ HORIA ÎN CARUSELUL
DINTRE ADEVĂR ŞI CONTRAFACERE
Ioana DIACONESCU

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

Ajunsă în acest punct al cercetării
problemei Vintilă Horia, pot afirma cu
certitudine că cel puțin două afirmații aberante
vor deveni nule, destructurate profesionist de
investigațiile și concluziile instituțiilor
responsabile ale anilor 40, începînd cu Corpul
Diplomatic Român/ Ambasada Română de la
Viena, continuînd cu Ministerul Propagandei,
apoi cu Direcțiunea Generală a Poliției
/Corpul Detectivilor, nu în cele din urmă cu
Prefectura Capitalei. Nume importante din
rîndurile responsabile ale înalților funcționari
de stat și ale diplomației românești precum și
din instituțiile de control și pază ale României
își pun semnătura oficială pe susținerea
onoarei, moralei și eticii lui Vintilă Horia,
infirmînd în forță și demnitate contrafacerile
așezate la rang de adevăr pe viața și activitatea
personală și publică a marelui scriitor și diplomat.
Așadar, cele două acuzații, grosolane
contrafaceri, fuseseră șterse ca și inexistente odată cu
intervenția punctuală a instituțiilor abilitate. Aceste
acuzații erau:
1 – Vintilă Horia fost vechi legionar
2 – Vintilă Horia ar fi întreținut legături cu
cercurile germane, afirmîndu-se că în 1943 ar fi sosit
în țară și că ar fi comentat pozitiv impactul
Germaniei fasciste asupra României.
Ambele acuzații vor fi anulate și prin punctuala
alcătuire oficială a unui chestionar, format succint din
cinci întrebări esențiale ce conțin contrafacerile bine
cunoscute, la care se va răspunde logic, scurt și
cuprinzător prin afirmații ce scot de sub incidența
acestor acuzații compromiterea morală și socială a lui
Vintilă Horia .
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Mi se pare extrem de importantă reluarea
contrafacerilor care au dus și ele la condamnarea în
contumacie a scriitorului, ca și necesitatea și
demontării lor:
– În anul 1933 Vintilă Horia (se spune) era vechi
membru legionar. Numai că în acel an Vintilă Horia
era elev de liceu, abia ieșit din minorat (după cum
specifică și răspunsul oficial din chestionar).
Gravitatea calomnierii scriitorului devine
irespirabilă cînd se susține apartenența sa la Mișcarea
legionară răspîndită fiind la Ministerul de externe de
către „o doamnă”, condusă de o abominabilă
răzbunare, din motive nespecificate în rapoarte.
– În anul 1943, anul în care, se aberase că
scriitorul a sosit în România luînd legătura cu
cercurile studențești pentru a face elogiul doctrinei
fasciste, Vintilă Horia nu fusese în România (el nu
a revenit în țara lui natală după anul 1942!), dar s-a
profitat de faptul că soția sa, Olga Caftangioglu
(Teohari), fiind trecută pe același pașaport
diplomatic cu soțul său, sosise în țară cu diferite
probleme. Iată instrumentată o altă confuzie voită de
nume.
Conduși de imoralitate și ură, guvernanții noului
regim democrat-popular din R.P.R. vor găsi repede
calea de compromitere a scriitorului. Motivul? În
noua Românie a comuniștilor, un „element
reprezentant
al
burghezo-moșierimii„
necorespunzător standardelor „omului nou” care
tocmai se năștea în R.P.R., element care, în plus,
refuza cu demnitate să se supună noii puteri al cărui
reprezentant ar fi trebuit să fie în „noua” abordare a
diplomației ca instituție, trebuia înfierat și eliminat.
Și cu ce mijloace comode! La îndemînă erau vechile
acuzații contrafăcute! În plus, va apărea greul cuvînt
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„criminal” care va fi folosit frecvent în cazul
condamnărilor pe bandă rulantă a reprezentanților
culturii românești din spațiul interbelic, aceia care
vor umple temnițele regimului concentraționar ce se
instaurase în România odată cu odioasele procese
politice ale vremii. Așadar, Vintilă Horia va fi acuzat
din nou, în aceeași notă, deși agravantă, după cum o
demonstrează documentele din dosarul său de
urmărire informativă I 0151079 volumul 1,
ACNSAS.
***
„MINISTERUL AFACERILOR INTERNE/
DIRECȚIUNEA GENERALĂ A POLIȚIEI/
DIRECȚIUNEA CORPUL DETECTIVILOR”/
CONFIDENȚIAL/ 26 IUNIE 1943/ CĂTRE
SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAȚII
În referire la adresa dumneavoastră[…] din 8
iunie 1943 privind activitatea politică desfășurată de
Vintilă Horia Caftangioglu avem onoarea a vă face
cunoscut că în urma investigațiunilor și cercetărilor
făcute s-au stabilit următoarele:
Caftangioglu V. Vintilă, avînd pseudonimul literar
de Horia, este originar din com. Segarcea-Dolj,
serviciul satisfăcut la Secția de Radio ascultare a
M[arelui].St[at].Major, contingent 1939, avînd
gradul de sergent T.R. de profesiune scriitor și ziarist,
actualmente este Vice Consul la Viena.
La 15 iunie 1940 a fost numit ca atașat de presă
diurnist la Roma, post pe care l-a deținut pînă la 1
noiembrie 1940 cînd a fost rechemat și îndepărtat din
funcțiune de către regimul legionar. La 1 iunie 1941,
a fost din nou atașat de presă la Viena, iar la 12
august 1941 i s-a atribuit gradul de Vice Consul
onorific, obținînd pașaportul diplomatic […]
În intervalul de timp de la îndepărtarea sa din
funcțiune și pînă la numirea sa din nou, nu a ocupat
nicio funcțiune.
Din investigațiunile și cercetările făcute nu s-a
stabilit că susnumitul ar fi fost legionar sau că ar
întreține legături cu cercurile germane1 (subl.mea
– I.D.)
Faptul că el este cunoscut, atît din
informațiunile Serviciului dvs.2 cît și din dosarul
nr.[…] ce se află la Prefectura Capitalei, ca fiind
legionar din 1933, colaborînd cu Traian Boeru de la
I.N.C.O.P. pentru organizarea unor echipe de
sacrificiu, iar după rebeliune a trecut ca director al
Băncii Agronomilor, se datorește unei confuzii de
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persoană (subl.mea – I.D.).3
În timpul regimului legionar, consilier la
I.N.C.O.P.4 ulterior fiind îndepărtat din funcțiune [de
către regimul legionar] și mai apoi director al Băncii
Agronomilor a fost tatăl susnumitului, anume Vintilă
Caftangioglu, de 56 de ani, inginer agronom, în
prezent administrator al sus-citatei bănci5.
În familia Caftangioglu este cunoscut ca avînd
înclinări spre politica legionară Gh.C. Caftangioglu,
al cărui nepot este.
Sus-numitul de o onorabilitate nu tocmai perfectă
– a făcut parte din mai multe partide politice și a fost
înscris și în mișcarea legionară, fiind un oportunist.
În timpul regimului legionar a fost numit comisar
de românizare fiind în același timp în relații de
prietenie cu legionarul Horia Cosmovici, fost
Subsecretar de Stat în acel timp.
În ceea ce privește afirmațiile defavorabile
făcute de Vintilă Caftangioglu Horia la adresa
actualului regim cu ocazia venirii sale în țară în
ianuarie 1943, s-a stabilit că soția sa a venit în țară
în acel timp[și nu Vintilă Horia Caftangioglu], fiind
trecută în același pașaport diplomatic cu soțul său
(subl.mea – I.D.)6
Inspectorul corpului detectivilor,
Subinspector de Poliție, Semnat indescifrabil(n.m
– I.D.)
M. Ionescu (olograf – n.m. - I.D.)
***
[N O T Ă – CHESTIONAR]
Adnotare
inițială
olografă
semnată
indescifrabil(n.m.- I.D.):
„În prezenta notă se desprinde cu ușurință
aducerea de acuzații gratuite.
Se impune seriozitate în lucru. Se va răspunde
de către Ministrul Afacerilor Străine că(sic!)cazul
lui Vintilă Horia este înscris la reexaminare și pînă
la clarificare situației sale să rămînă la post”. (subl.
mea – I.D.)
„CAFTANGIOGLU zis/ VINTILĂ HORIA/
Acuzațiile[aberante] de legionarism ce i se aduc:7
1. Cunoscut vechi membru al Mișcării legionare
din anul 1933 făcînd parte din cuibul „Dorul”
1. În 1933 avea 18 ani. Cît de vechi putea să
fie? (subl.mea – I.D.)
2. Vintilă Horia Caftangioglu are o acțiune
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legionară foarte variată și în multe cazuri a făcut
legătura între elementele Gestapoului german și
Mișcarea legionară.
2. Afirmațiuni fără niciun fel de precizare.
(subl.mea – I.D.)
3. Sub trecutul regim a fost numit consilier la
I.N.C.O.P. unde în colaborare cu Traian Boeru se
ocupa cu organizarea echipelor de masacru.
3. N-a fost niciodată consilier la I.N.C.O.P. și
cercetarea directă a dovedit că s-a făcut o
confuzie.
4. După evenimentele din ianuarie 1941 a trecut
ca director al Băncii Agronomiei unde a funcționat
pînă în martie 1942.
4. El n-a fost niciodată director la vreo bancă
după cum se adeverește și cercetarea directă
dovedește că și aici s-a făcut o confuzie. (subl.mea
– I.D.)
5. Vintilă Horia a sosit în capitală în ziua de 1
ianuarie a.c. [1943] de la Viena unde este Vice
Consul și chiar în prima zi a afirmat că orice sforțare
din partea regimului și în special a Mareșalului este
inutilă deoarece Mișcarea legionară tot va reveni la
conducerea statului, deoarece Germania nu mai poate
admite
5. N-a fost în București din luna septembrie
1942, deci afirmația este inventată de răuvoitori
care au indus în eroare pe informatorii noștri.7
(subl.mea. ca în România să persiste o situație
echivocă favorabilă democraților. – I.D.)

***
N O T Ă8
[Adnotare marginală olografă semnată
indescifrabil: „23/11/1944/C.I./Verificare prin
Centrul Sibiu”]
Din sursă ocazională redau:
Secretarul consular Vintilă Horia Caftangioglu,
de la Consulatul Român din Viena, s-ar afla intrat în
țară, stabilit în orașul Sibiu, cu misiunea expresă de a
întreține o atmosferă favorabilă legionarilor din
Germania, în rîndurile studențimei Daciei –
Superioare.
Semnat indescifrabil(n.m.- I.D.
***
„22 II 1945/ Domnule Prefect,
Subsemnatul inginer Vintilă Caftangioglu[…]cu
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onoare vă aduc la cunoștință următoarele:
Încă din anul trecut, fiind informat că rău-voitori,
inducînd autoritățile administrative în eroare au făcut
un denunț prin care se afirma că fiul meu Vintilă
Horia Caftangioglu ar fi fost legionar.
Cum fiul meu n-a făcut niciodată niciun fel de
politică, am cerut printr-o petiție Onor Ministerului
de Interne, să se cerceteze cazul spre deplina lui
clarificare.
Dat fiindcă în prezent, ancheta este terminată,
iar situația lămurită pe baza dovezilor prezentate
și în spiritul dreptății, respectuos vă rog, domnule
Prefect, să binevoiți a dispune desființarea
dosarului și a fișei întocmite pe bază de denunț
răzbunător9 (subl.mea – I.D.).
Cu toată stima,
Ing. V. Caftangioglu
Adnotare marginală olografă: „Biroul Siguranță/
[Se] va da o ordonanță că Dl. Caftangioglu deși a
trecut printr-o comisie ca «fost legionar» se găsește
prizonier în lagăr în Germania”.10 (sublinierile
mele – I.D.)
***
„23 februarie 1945/Confidențial
ADEVERINȚĂ
Se adeverește de noi că domnul Horia Vintilă
Caftangioglu, deși a trecut prin comisia de triere a
legionarilor, n-a fost înscris în Mișcarea legionară
iar în prezent se găsește prizonier cu întreg
personalul legației în Germania (subl.mea – I.D.).
Drept pentru care am eliberat prezenta,
Prefectul poliției capitalei,
General, Al. Ghika
***
F. Urgent – Prin curier
24
februarie
1945/INSPECTORATUL
JANDARMI TIMIȘOARA
Ministerul Afacerilor Interne [adresa cu nr….]din
21 februarie 1945 semnalează că secretarul consular
Vintilă Horia Caftangioglu de la Consulatul Român
din Viena a intrat în țară stabilindu-se la Timișoara
unde face legătura între organizațiile legionare și
Guvernul legionar din Germania.11
Ministerul ordonă ca sus-numitul să fie reținut și
să fie prezentat comisiei instituită prin ordinul
[…] 22 decembrie 1944 (subl.mea – I.D.) al acelui
Departament.12
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Față de cele de mai sus vă rugăm să binevoiți a
lua măsuri de executare în unire cu Chestura de
Poliție locală raportînd rezultatul prin curier.
Directorul Științei, Artei și Ordinei publice Șeful
Serviciului Siguranței
Lt. Colonel Lt. Colonel,
S. Teodorescu D. Penescu
***
REFERAT (Document olograf)
Verificînd alăturata adresă a Direcțiunii Generale
a Poliției privitoare pe Caftangioglu Vintilă Horia am
stabilit următoarele:
Din informațiile făcute că Vintilă Caftangioglu
este internat în lagăr în Germania împreună cu toți
ceilalți membri ai Consulatului Român din Viena,
deoarece la data de 23 august 1944 se găsea la Viena
ca secretar al Consulatului Român, nu pare a fi
exactă informația că ar fi venit în țară.13 (subl.mea
– I.D.)
Față de cele de mai sus cu onoare vă rog să
binevoiți a dispune.
(documentul este nesemnat și nedatat)
***
R E F E RAT
Cu alăturata adresă […] S/45 Direcția Generală a
Poliției ne semnalează faptul că Vintilă Horia
Caftangioglu, secretarul Consulatului Român din
Viena ar fi sosit în Țară cu misiunea de a face
legătura între organizațiile studențești legionare și
Guvernul Național din Germania, cerîndu-ne ca
în cazul cînd cele semnalate se verifică, să i se
aplice dispozițiunile ordinului […] prezentîndu-l
la Comisia de Rețineri.14 (subl. mea – I.D.)
În legătură cu cele menționate am onoarea a referi
următoarele:
Din informațiile făcute s-a stabilit că Vintilă
Horia Caftangioglu este în prezent internat în
lagăr în Germania împreună cu toți ceilalți
membri ai Consulatului Român din Viena,
(subl.mea – I.D.) ca secretar al Consulatului Român.
Nu pare a fi exactă informația că ar fi venit în
țară. (subl. mea – I.D.)
Față de cele menționate cu onoare vă rog să
binevoiți comunicarea.
Șeful Grupei a IV –a,
[Semnat indescifrabil]
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***
INSPECTORATUL DE SECURITATE AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – Serviciul III –
Primit: Bărbunțoiu Alexandru Strict secret
Sursa: „Anton” Exemplar unic
Data: 10 octombrie 1968
Locul: Casa informatorului
NOTĂ
În cele ce urmează aduc la cunoștință situația sau
pozițiile românilor aflați în Spania, aceasta în urma
vizitei pe care am făcut-o acolo timp de o săptămînă
(duminică 29 septembrie – duminică 6 octombrie
1968) ca invitat al d-lui Uscătescu George15.
Informațiile ce urmează se bazează pe contactele
ce le-am avut cu unii dintre românii stabiliți acolo.
Cele mai prețioase informații mi-au fost date de către
Ștefan Chendi care este un fel de agent de legătură
între diferitele grupuri și care a ținut chiar să comunic
în țară anumite lucruri și propuneri, rugîndu-mă însă
să le comunic celor mai înalte foruri – în speță
tovarășului Paul Niculescu-Mizil16 și Secției de
propaganda a C.C. al P.C.R.17
Vintilă Horia continuă a avea succese cu
romanele și eseurile sale, publică articole la ziarul „Y
A”18, conduce o colecție la o editură la care publică
și cărți de (sic!) români. Îl va publica și pe Eugen
Ionescu cu ultimele sale două volume. M-a invitat la
o cină acasă la el și soția sa, fiica fostului mare
internist Dr.Teohary19, cu al cărui fiu am fost coleg și
prieten. Vintilă Horia e un om cam rece. [Aurel]
Răuță20 i-a spus că pare antipatic, că ar trebui să fie
mai amabil. M-a primit cu o oarecare răceală,
deoarece după întrevederea din 1966 la Paris nu am
făcut nimic pentru editarea cărților sale în țară nici nu
am scris despre dînsul. […].
[Vintilă] Horia suferă că nu e tradus și
comentat în țară, că eșecul cu premiul Goncourt
se datorește și autorităților noastre, care au
informat că el a fost legionar. (subl.mea – I.D.) E
tradus în multe limbi Vintilă Horia. El pune condiția
ca, spre a deveni mai apărător al cauzei românești, să
i se traducă mai întîi romanul „Dumnezeu s-a născut
în exil” ceea ce personal consideră că este greu de
făcut. Alte romane ale sale ar putea fi publicate la noi,
dar nu acest roman care are multe sentimente
bune față de țară, dar și o perspectivă de „exilat”
neplăcută pentru noi. (subl.mea – I.D.)
S-a scuzat că nu va putea participa la conferințele
mele, deoarece era în preajma plecării la Paris, dar
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fondul era nemulțumirea că nu am făcut nimic pentru
popularizarea sa în țară. Era mulțumit că părinții din
țară l-au vizitat în Spania precum și sora d-nei Vintilă
Horia, Olga Vintilă Horia.
[ Informator – Sursa] – „Anton”
NOTA SERVICIULUI
– Vintilă Horia – scriitor legionar21, stabilit în
Spania. Este lucrat informativ de I.S.M.B. indicativ
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Lt. col. Bărbunțoiu Lazăr
Note:
1 – Reiau fragmente demonstrative în apărarea lui
Vintilă Horia din documentul din 22 iunie 1943 (publicat
de mine anterior) aflat la fila 49 a Dosarului I 0151079 –
vol. 1 – ACNSAS – privindu-l pe Caftangioglu Vintilă –
Horia, respectiv o adresă a Direcțiunii Generale a
Poliției/Corpul Detectivilor, emisă si semnată de
Comisarul Bogdan Constantin, în care se stabilea: „Din
cercetările făcute și afirmațiunile obținute pînă în prezent,
nu s-a stabilit că Horia Vintilă Caftangioglu, Vice
Consul pe lîngă Consulatul general Român din Viena
ar fi legionar (subl.mea – I.D.). De asemenea nu s-au
confirmat informațiunile Serviciului Special de
Informații de pe lîngă Președinția Consiliului de Miniștri
și Prefectura Poliției capitalei că susnumitul ar fi fost în
țară în luna ianuarie 1943 cu care ocazie ar fi afirmat
că: Oricari ar fi fost sforțările României, Mișcarea
legionară tot va reveni la conducerea statului, deoarece
Germania nu va mai admite mult timp o situație
echivocă a democrațiilor la noi.” (subl.mea – I.D.).
2 – Serviciul Special de Informații
3 – Confuzie de nume cu cel al tatălui scriitorului,
Vintilă C. Caftangioglu, inginer agronom, inspector în
Corpul Agronomic, director general al Băncii
Agronomilor din București pînă în 1939. A fost îndepărtat
din funcție în 1940, odată cu venirea legionarilor la putere.
Se poate citi în integralitate, Declarația acestuia din 17
iunie 1943, aflată la fila 40 a volumului 1 Dosar I 151079
ACNSAS – privindu-l pe Vintilă Horia. De asemenea, este
eronată informația comisarului Bogdan Constantin din
Direcțiunea Generală a Poliției/ Corpul Detectivilor prin
care acesta afirmă că la data de 22 iunie 1943 Vintilă
Caftangioglu, tatăl lui Vintilă Horia, după înlăturarea sa de
către legionari de la direcția Băncii Agricole acesta ar fi
devenit administrator al acestei instituții. La acea dată,
conform declarației din17 iunie 1943 a lui Vintilă
Caftangioglu – tatăl scriitorului – acesta afirmă că „de
atunci nu am mai avut vreo ocupație vreodată” (subl.
mea – I.D.), ci doar ”ca fost expert al Creditului Agricol
Ipotecar am fost numit în martie a.c. Consilier al acestei
instituții și tot în martie Consilier tehnic pentru conducerea
domeniilor Eforiei spitalelor civile”. Desigur, fără a fi
124

remunerat.
4 – INCOP sau INCOOP – Institutul Național al
Cooperației (1906 -1951)
5 – În Referatul din 22 iunie 1943, tot comisarul
Bogdan Constantin si Direcțiunea generală a Poliției,
Corpul Detectivilor, declară în mod contradictoriu
următoarele: „Cînd a sosit în țară în ianuarie [Vintilă
Horia] a afirmat că oricari ar fi sforțările României,
mișcarea legionară tot va reveni la conducerea Statului
deoarece Germania nu va mai admite mult timp o situație
echivocă a democrațiilor la noi”. Acum, după demonstrația
cu documente și după noile concluzii ale comisarului
Bogdan Constantin – vezi NOTA 1 –, de data aceasta în
apărarea lui Vintilă Horia, putem realiza dimensiunile
construcției aberante alcătuite vieții și activității lui Vintilă
Horia.
Am dat publicității anterior, atît documentul –
declarație al tatălui scriitorului prin care afirma pe
propria răspundere că fiul său nu avea cum să fie în
țară în ianuarie 1943, cît și acela prin care, același
comisar Bogdan Constantin va afirma o chestiune care
va distruge, piesă cu piesă, întreaga calomnie
orchestrată și anume faptul că în 1943 Vintilă Horia nu
avea cum să vină în România din moment ce nu mai
revenise în țară din 1942 și că, de fapt, în acel an(1943)
venise în țară soția lui Vintilă Horia care avea pașaport
comun cu soțul său ce dispunea de acest avantaj
datorită faptului că făcea parte din corpul diplomatic.
Acestea fiind stabilite prin concluzii ale unor investigații
oficiale.
6 – Documentul deși este o copie și nu se regăsesc pe
el date de cronologie sau semnături ale instituțiilor
abilitate, este autentic. O confirmă adnotarea olografă
inițială, conținutul ei precum și semnătura, chiar și
indescifrabilă. În cazul notei prezente, avem de a face cu
un adevărat chestionar pe două rînduri, în care privite fiind
fie și numai întrebările se poate constata conținutul precum
și răspunsul previzibil al întrebărilor din coloana stîngă,
evident aberant și al răspunsurilor din coloana dreaptă, de
bun simț, reale și concrete. Să observăm că așezarea
întrebărilor în cadrul chestionarului este una privind
ordinea importanței lor pentru acuzarea sau, dimpotrivă,
absolvirea de acuzații.
O procedură ingenioasă și salvatoare, de bună intenție,
mai mult ca probabil aparținînd Serviciului Special de
Informații de pe lîngă Președinția Consiliului de Miniștri.
7 – Se reia informația prin care se consfințește faptul
că Vintilă Horia a fost în țară pentru ultima oară în
România în anul 1942 (subl.mea – I.D.) și că știrea prin
care se răspîndise zvonul venirii scriitorului în țară în
ianuarie 1943, dar și afirmațiile publice în legătură cu
„forța benefică” a Mișcării legionare asupra Românei,
acuzat fiind de faptul că ar fi glorificat rolul și locul
Germaniei fasciste în lume, sunt false.
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8 – Informație falsă
9 – Se reia și informația prin care se stabilește oficial
că dosarul constituit lui Vintilă Horia pe baza faptului că ar
fi făcut parte din Mișcarea legionară va fi distrus
deoarece conținutul lui se baza pe baza un denunț
răzbunător (subl.mea – I.D.) proferat de o persoană de
sex feminin(„La Ministerul Propagandei am auzit din
zvon că ar fi pîrît de o doamnă că este legionar” – din
Declarația tatălui scriitorului, Vintilă Caftangioglu, la 17
iunie 1943)
10 – Încă o certitudine în respingerea oficială a
acuzației de legionarism atribuită lui Vintilă Horia prin
afirmația făcută de Biroul Siguranță care va da ordonanța
ce specifica internarea scriitorului ca prizonier în cadrul
unui lagăr din Germania ca demonstrație a faptului de
netăgăduit că Vintilă Horia, în aceste condiții, nu putea fi,
în același timp și fost legionar.
11 – Informație falsă, aberantă, conform documentelor
prin care instituțiile oficiale atestă că Vintilă Horia nu a
mai venit în țară începînd cu luna septembrie a anului
1942.
12 – Ordin de reținere inutil în absența din țară a
scriitorului.
13 – Este atestat oficial faptul că Vintilă Horia se afla
la 23 august 1944 la Viena ca secretar al Consulatului
Român și că în momentul emiterii documentului se afla
internat într-un lagăr din Germania împreună cu tot
personalul Consulatului.
14 – Afirmații care se bat cap în cap. Din nou o
aberație în legătură cu așa-zisa prezență a lui Vintilă Horia
în România și cu faptul că ar fi venit în țară pentru a pune
în legătură studențimea legionară cu Guvernul Național [Socialist] din Germania.
15 – GEORGE USCĂTESCU (n.1919 – d. 1995) –
eseist, filosof, poet și sociolog, membru de onoare al
Academiei Române din 1991.
16 – PAUL NICULESCU – MIZIL (n. 1923 – d. 2008)
– înalt demnitar comunist în timpul dictaturii Ceaușescu.
În 1945 devine membru P.C.R., carierist în sectorul de
propagandă, a lucrat în secțiile conduse de celebrul
ideolog stalinist Leonte Răutu. A fost rectorul și apoi
prorectorul Școlii Superioare de Partid „Ștefan
Gheorghiu” și director adjunct al Institutului de Istorie al
PMR (1955). Între 1956 – 1968 a fost șeful secției de
propagandă și agitație a Comitetului Central al PMR. A
fost unul din constructorii cultului personalității lui
Gheorghe Gheorghiu – Dej. Din martie 1965, Paul
Niculescu-Mizil devine secretar al Comitetului Central al
PCR. Tot în 1965 va fi membru al Comitetului Politic
Executiv al P.C.R., ceea ce va rămîne pînă în 1989. A fost
viceprim – ministru al guvernului începînd cu 1972, apoi
Ministru al Educației și Învățămîntului, Ministru al
Finanțelor și președinte al Centrocoop. Toate aceste
demnități pînă în 1989. A reprimat greva minerilor din
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Valea Jiului, a Mișcării Goma, a Mișcării de la Brașov din
1987.
17 – SECȚIA PROPAGANDĂ ȘI AGITAȚIE A
COMITETULUI
CENTRAL
AL
PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN – (1921 -1989) – se ocupa cu
activitățile politico-ideologice și cultural educative ale
partidului și statului.
18 – Ziarul „YA” apărea la Madrid, cu faimă și de
mare tiraj, „organ” al sectoarelor creștin –democrate din
Spania. Vintilă Horia va fi în relații de prietenie cu
scriitorul Antonio Ortiz Mufioz, redactor-șef al publicației
la care scriitorul român colabora frecvent.
19 – Dr. ANIBAL TEOHARI (1871 – 1933)– tatăl soției
lui Vintilă Horia, boier de viță veche, cu studii medicale la
Paris. După reîntoarcerea în țară a urcat, pînă în 1910,
toate treptele universitare ajungînd profesor, clinician,
terapeut, șeful clinicii terapeutice a Spitalului
Brîncovenesc. S-a dedicat total acestei nobile profesii, cu
un efort uriaș de muncă, fiind prezent în clinică alături de
asistenții și studenții săi și scriind studii de specialitate,
volume de profil medical, tratate științifice. A fost un
savant, profesînd medicina ca șef de clinică medicală. A
inițiat, primul în România, specialitatea terapeutică. A pus
bazele științifice în tratamentele bolilor. A creat și
specialitatea Balneologie și Fizioterapie. A trudit în
domeniul medical încă dinainte de primul război mondial
pînă la sfîrștul vieții.
20 – [AUREL] RĂUȚĂ (n.1912 – m.1995) personalitate a exilului românesc, profesor invitat cîteva decenii
la Universitatea din Salamanca, traducător al lui Caragiale
în spaniolă și organizatorul, la Paris, în 1989 al celui mai
important eveniment din istoria exilului Românesc. A fost
asistent al marelui profesor Gh. Ionescu-Sisești, la
Institutul de Cercetări Agronomice, ca licențiat al
Institutului Agronomic din București cu diploma de
inginer agronom.
Pleacă din România în 1941 trăind un timp în
Germania, luîndu-și doctoratul la Dahlem Institute. Între
1943 – 1944 a trăit în Italia, apoi s-a stabilit definitiv în
Spania, unde a învățat limba spaniolă, și-a luat licența în
Litere devenind profesor de filologie romanică la
Universitatea din Salamanca unde și-a exercitat cariera
pînă la sfîrșit. Printre personalitățile aduse în Spania a fost
Mircea Eliade, iar printre marile acte de cultură înfăptuite
pentru a face cunoscute marile personalități culturale ale
României în lume au fost aducerea statuii lui Eminescu la
Paris și traducerea lui I.L. Caragiale în spaniolă.
21 – Să nu uităm, suntem în plin regim comunist în
România, cînd lui Vintilă Horia I se activează din nou
vechea și aberanta acuzație de legionarism care îi fusese
ridicată în mod oficial, în mai multe rînduri, fără drept de
apel, de către instituții abilitate, pînă în 1944.
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EMINESCU ȘI MITURILE
NOASTRE CULTURALE
Constantin COROIU

PROFILURI

S-a spus că Eminescu nu a avut parte de
iubirea pe care ar fi meritat-o. În jurnalul său
de idei, ce cuprinde reflecţii şi microeseuri –
despre care Mircea Iorgulescu scria că sunt
„o revelaţie pentru cugetarea morală şi
filozofică românescă, pe deplin comparabilă
cu ceea ce a însemnat pentru proză publicarea
povestirilor lui V. Voiculescu” –, eruditul
cărturar şi gânditor bucovinean Traian
Chelariu, modelul lui Marin Preda pentru
personajul din „Cel mai iubit dintre
pământeni” – Victor Petrini, este o însemnare
demnă de luat în seamă fie şi ca exerciţiu de
admiraţie pentru Eminescu: „În afară de
mamă, care are o rară distincţie şi duioşie în
fizionomia cunoscută din fotografia păstrată,
Eminescu nu a avut în jurul său femei care să-l
promoveze sufleteşte. Diferitele Eufrosine din
prima adolescenţă au fost, se pare, marfă de bâlci;
Veronica Micle – o femeiuşcă; Harieta, ca soră –
geloasă ca o îndrăgostită fără nădejde, şi Mite a
cochetat în mod distins, deşi nu mai puţin lucid,
deci vinovat, cu ispita de a fi în atenţia unui poet
despre care i se spusese că este un mare poet; însă
doamnele gen Emilian nu i-ar fi putut produce decât
scârbă. Eminescu confirmă adevărul că situaţiile şi
femeile nu sunt just împărţite. Şi totuşi, toate
femeile acestea s-au ridicat în spiritual, sau s-ar fi
putut ridica în spiritual prin Eminescu, chiar dacă sar fi găsit şi în mocirlă”.
S-a ridicat totuși în spiritual „femeiuşca”
Veronica, cu „naturala ei deşteptăciune”, cu
„frumuseţea şi vocea ei de mezzo-soprană”, cum o
caracterizează Nicolae Manolescu în „Istoria
critică…”, sau a ratat şansa unei asemenea
ascensiuni?! Traian Chelariu nu se pronunţă. Şi, în
definitiv, nici nu importă răspunsul, altminteri greu
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de dat la întrebarea iscată, atâta vreme cât mitul
iubirii Eminescu – Veronica Micle se dovedeşte a fi
de neclintit, ba, după apariţia în anul 2000, la
Editura Polirom, a celor 103 scrisori inedite, pare să
se fi potenţat, în pofida temerilor sincere sau jucate
ale unor ipocriți, pudibonzi sau simpli și jalnici
demistificatori.
La rândul său, scânteietorul Petre Pandrea –
„psiholog pătimaş, fizionomist, caracterolog,
moralist şi filozof inhibat”, cum singur se consideră
– notează în „Memoriile mandarinului valah”,
contrazicându-l parcă pe Traian Chelariu: „Nu se
cunoaşte un amic mediocru al lui Mihai Eminescu.
Chiar «amicul Chibici» era un grămătic şi un
bibliotecar, un şoarece livresc de prim rang, ca să nu
mai vorbim de iubirile sale, selecţionate pe latura
poeziei, cum au fost Veronica Micle, Cleopatra
Poenaru sau suava Mite, cea atât de albă ca o floare
de cireş…”. Fapt e că pentru noi românii mitul
iubirii îi are ca protagoniști pe Eminescu și
Veronica Micle.
Dar prietenia marelui poet cu Ion Creangă?! În
cazul ei nu mai e vorba de „amiciţie”, cu vorba lui
Petre Pandrea, ci de ceva, aş spune, astral. E o
prietenie cu profunde consecinţe în destinul şi opera
celor doi, mai ales în ceea ce-l priveşte pe Creangă,
şi un mit al prieteniei de neatins. Într-un admirabil
eseu, George Bălăiţă observa cu finețe psihologică
faptul că humuleşteanul trăind în bojdeuca sa din
„mahalaua celestă” a Ţicăului n-a suferit de
inadaptare sau de singurătate, aşa cum s-ar părea şi
cum s-a şi acreditat ideea din perspectiva simţului
comun, dar de lipsa lui Eminescu da. O atestă și
scrisorile pe care Creangă i le expedia
providenţialului său Prieten plecat la Bucureşti. Ele
sunt literalmente tulburătoare şi nu se aseamănă cu
nimic altceva ce ţine de genul epistolar în cultura
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noastră. Au fost editate târziu. Le citeşti cu emoţie
şi cu regretul de a nu şti ce i-a răspuns lui Creangă,
dacă i-a răspuns, congenialul său destinatar, chiar
dacă, așa cum s-a observat, Eminescu nu a avut
talent epistolar. De altfel, a și mărturisit că nici un ia plăcut și nici nu l-a interesat genul. Creangă însă
a purtat o corespondenţă diversă: cu autorităţile
bisericeşti şi şcolare, cu fiul său Constantin şi cu alţi
membri ai familiei humuleştene, cu prieteni ca:
Veronica Micle, Ioan Slavici, Vasile Conta, A.C.
Cuza, Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu, cu alţi
junimişti. Corespondenţa e de o excepţională
valoare, nu doar documentară, ci şi literară. Există
în epistolele sale, anecdotice, parabolice,
paremiologice, ceea ce-aş numi un realism magic
avant la lettre, la fel ca în proza sa de (auto)ficţiune.
Să ne reamintim una dintre scrisorile sale expediate
din „mahalaua celestă” a Țicăului ce ar trebui citite
şi recitite, cum ar spune Lovinescu, cu religiozitate:
„Bădie Mihai, Slava Domnului c-am primit veşti de
la tine! Eu te credeam mort şi mă luam de dor cu
amintirile, când eraţi în jurul meu, tu, Augură, cel
blestemat, Conta şi alţii, care acum vă fuduliţi prin
Capitală alături de ciocoii, mânca-i-ar câinii, că sunt
fiii lui Scaraoţchi, şi pe voi norocul şi binele. De ce
laşi pe Veronica să se zbuciume? Te-am aşteptat de
Crăciun să vii, dar beşteleu, feşteleu, că nu pot
striga văleu, şi cuvântu s-a dus, ca fumul în sus, şi
de venit n-ai mai venit... Aferim... Dar noi, adică
Enăchescu, Răceanu şi alţi muşterii pentru
mâncărică şi băuturică bună, am tras un bairam de
cel turcesc cu vin grecesc de Amira... Acum stau
lângă horn cu pisicile mele şi mai pun rânduială în
cele însemnări. Tu te cerţi cu politicianii prin
Timpul; ce-aţi păţit de te-ai făcut aşa războinic?!
Sănătate şi voie bună, Ionică”.
Câtă amărăciune, deşi discretă, pentru a nu-l
întrista prea tare pe „bădia Mihai”, câtă îngrijorare
pentru situația marelui său prieten, acum gazetar la
un important cotidian bucureştean pe care, practic,
îl ducea în spate, scriind zilnic de la simple note,
până la editoriale, la articole de analiză şi chiar
studii ample. Îşi asuma profesia de gazetar cu o
gravitate şi cu o dăruire ce aveau să-i şubrezească şi
mai mult sănătatea, dar şi să-i sperie pe
„politicianii” vremii de toate culorile, inclusiv pe
Maiorescu. Astfel încât intolerantul ziarist va
deveni intolerabil nu doar... în Timpul său, ci pentru
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totdeauna. Nu e uşor să faci politică sau, mă rog, să
fii, într-un fel sau altul, persoană publică într-o ţară
cu o presă în care scrie, în care a scris Eminescu.
Politicianismul, demagogia, parvenitismul de pe
Dâmboviţa şi de pe alte râuri autohtone au avut şi
vor avea mereu în prim-redactorul ziarului
„Timpul” şi, în fond, al presei româneşti de oricând
un duşman intratabil. Și să ne mai mirăm, cum
spunea și poetul Cezar Ivănescu, că după fiecare
revoluţie, Eminescu e primul atacat. Şi asta fiindcă
niciodată
ca
în
perioadele
postbelice,
postrevoluţionare, de tranziţie, nu înfloresc în toată
trista lor splendoare românească, balcanică –
politicianismul, trădările, năpârlirile, jaful şi
vânzarea de ţară, lupta pentru ciolan, închinările la
Marile Porţi, mai nou, Licurici, formele fără fond,
demolările de toate felurile. Adică, tot ceea ce
vitupera Eminescu şi făcea ca verbul său să fie
adeseori incendiar.
Revenind la prietenia Eminescu-Creangă, mi se
pare firesc să reevoc un episod care îi întărește și
mai mult aura mitologică. Abia în ziua de 18 iunie
1989, Ion Creangă află din ziare că a murit
Eminescu. Era el însuşi bolnav şi, oricum, nu ar fi
mai avut timp să ajungă la Bucureşti pentru a-l
petrece pe ultimul drum pe cel al cărui „nume va
trăi cât veacurile”, cum profeţea cu doar câteva zile
înainte într-o scrisoare adresată lui Iacob Negruzzi.
La aflarea veştii, Creangă deschide volumul
POESII (ediţia Maiorescu) şi îl reciteşte de la prima
la ultima pagină, plângând. Obosit, epuizat
sufleteşte, adoarme apoi cu capul pe „măiastra
carte”.
Se întâmplă ca de la o vreme să locuiesc la doi
paşi de „mahalaua celestă” a Ţicăului, străbat de
obicei vechea cale a Sărăriei şi trec prin apropierea
Bojdeucii, primul muzeu memorial din România
consacrat unui scriitor. I-am trecut pragul de
nenumărate ori de-a lungul a peste cinci decenii, un
o dată însoțind oaspeți străini – scriitori, diplomați,
jurnaliști – și rememorând cu aceeași emoție acel
moment dintr-un nefast iunie al anului 1889. Iar
când mă uit în jur şi văd cum arată astăzi ţara lui
Eminescu şi a lui Creangă, istoria, cultura și mai
ales limba ei, am sentimentul că ecoul hohotului lor
melancolic, cu o expresie a lui Călinescu, se pierde
tot mai mult într-un mare deșert sufletesc.
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MIHAI EMINESCU LA 1919
Liviu PAPUC

„Comemorarea morţii lui Eminescu. Din
iniţiativa Frăţiei Moldovei Unite, s-a celebrat ieri
comemorarea morţii lui Eminescu. La ora 10
dimineaţa, s-a oficiat un parastas la Mitropolie de
către P.S.S. Arhiereul Gurie, înconjurat de clerul
catedralei. Corul Mitropoliei a executat câteva
concerte religioase, care au mişcat adânc
asistenţa. Preotul dr. Isopescul a vorbit apoi de
viaţa şi opera lui Eminescu.
La ora 3, după prânz, a avut loc un festival la
teatrul naţional. Asista un public imens. Partea de
concert şi de recitări a avut un succes deosebit. D.
A.C. Cuza a ţinut o conferinţă despre legendele
create în jurul lui Eminescu, aducând dovezi de
falsitatea unora.
La ora 7, asistenţa a pornit spre grădina Copou,
unde, în preajma teiului lui Eminescu, s-au intonat
numeroase cântece. D. Lăbuşcă, student, a vorbit
despre viaţa şi opera lui Eminescu”.
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Nu am constatat, din presă, că s-ar fi
făcut mare tam-tam pe tema aceasta, dar
noi putem să mai conjecturăm, constatând
că era prima omagiere publică a lui M.
Eminescu după marea Unire (mai ştim de
un număr festiv scos de „Glasul
Bucovinei”, la Cernăuţi, în 28 iunie 1919,
din care revista noastră a şi extras, pentru
numărul din ianuarie 2020, articolul lui
Aurel Morariu), încă o „sarcină” pe umerii
Luceafărului, pentru unificarea sufletească
a naţiunii. Poate şi acesta a fost un aspect
avut în vedere de organizatori (cineva
spunea, pe bună dreptate, că „Frăţia
Moldovei Unite” a avut un rol primordial,
depăşindu-l, uneori, pe cel al partidelor
politice, în aglutinarea românilor într-un
tot) atunci când i-au situat în prim-plan, ca
pe doi vrednici şi notabili mesageri ai
provinciilor recent revenite la PatriaMamă, pe Arhiereul Gurie Grosu (18771943), viitorul Mitropolit al Basarabiei, pe atunci
arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul
„Botoşăneanul”, şi pe Arhimandritul Silvestru
(Octavian) Isopescul (1878-1922), fost profesor
universitar la Cernăuţi, traducător al mai multor
scrieri teologice (primul traducător al Coranului,
în 1912), preot militar în primul război mondial,
dar locuitor al Iaşului pe vremea aceea, ca paroh
al bisericii Sf. Sava şi viitor profesor universitar
de greacă şi aramaică [la moartea sa, Rectorul
Traian Bratu l-a numit „filologul nostru cel mai
de seamă în ramura limbilor orientale, semitice,
om întru toate la înălţimea culturii moderne”,
într-o Dare de seamă asupra anului şcolar
1921/1922 (Inaugurarea cursurilor în Aulă la
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Perioada actuală de concentrare pe spaţiul
domestic are şi o parte bună: eşti îndemnat să-ţi
mai „treci în revistă” „averea” pusă la păstrare
pentru vremuri „grele” şi să te simţi impulsionat
să dai la iveală câte una-alta. Cum ar fi acest
anunţ de peste veac, privind o manifestare
omagială care nu cred că a fost scoasă la iveală,
odată ce protagonistul principal (putem spune
aşa?) a fost A.C. Cuza, căruia i s-a pus pe vecie
eticheta bine ştiută de campion al anti... Se trece
cu vederea, însă, că interesantul personaj a avut,
pe parcursul vieţii sale destul de îndelungate
(1857-1947), şi luări de atitudine, participări
sociale „dezbrăcate” de elementele extremiste. Să
vedem mai întâi, după ziarul „Opinia” (nr. 3661,
1 iul. 1919, p. 1), despre ce este vorba:
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8.XI.1922), care se păstrează la Arh. Stat. Iaşi,
Fond Rectorat UAIC, Dos. 1000/1922, vol. III, f.
531].
Adăugăm la fişa personală a acestuia din
urmă, pentru că de obicei se cam trece cu
vederea, importanta lui contribuţie la cunoaşterea
prozei române în străinătate, prin volumul:
Rumänische Erzählungen aus dem Original
übersetzt von S.O. Isopescul, Czernowitz, 1911,
în care figurează traduceri din C. Sandu-Aldea,
Al. Brătescu-Voineşti, D.D. Pătrăşcanu, Liviu
Marian, I.E. Torouţiu, I. Agârbiceanu,
Delavrancea, Mihai Teliman şi I. Grămadă. Leca
Morariu evocă [Un popularizator de literatură
românească: Octavian S. Isopescu, în „Revista
Moldovei” (Botoşani), An. II, nr. 8, 1 dec. 1922,
p. 1-4] momentele de pornire ale întreprinderii:
Era într-o aprigă zi de iarnă a anului 1911, la
Pătrăuţi pe Suceava, când profesorul Dr. Oct.
Isopescu mă surprinse în toiul lecturii
traducerilor în nemţeşte din Gane ale
profesorului Iaroslav Cramerius (traduceri
apărute sub pseudonimul Iks la Cernăuţi, 2
volume, 1903 şi 1906). Îi arătam atunci
profesorului Isopescu că pilda lui Cramerius ar
trebui urmată cu toată râvna lui, dar mai ales cu
mai multă izbândă, cu mai multă răstălmăcire
idiomatică şi cu mai multă transpunere locală în
spiritul mediului nemţesc. Și stăruiam ca lucrul
să se facă numaidecât.
– L-aş face şi eu! – fu atunci răspunsul „d-lui
profesor”. L-aş face, dacă aş da de un „logofăt”
(secretar) harnic la scris, că drept să spun, scrisul
mă plictiseşte!
Și atunci, cât te-ai şterge la ochi, doritul
logofăt s-a şi înfăţişat la faţa locului. În 17
ianuarie lucrul începuse... Profesorul dicta, iar
peana, spornică, alerga pe hârtie, până ce
prelungile umbre albastre ale înserării de iarnă se
topeau în plumbul amurgului şi norii rotocoalelor
de ţigări îţi împăinjineau ochii (Prof. O. Isopescu
a fost un pătimaş fumător şi nicotina a fost ceea
ce atât de timpuriu l-a răpus cu zile). În plimbări
târzii, pe sub cer cu stele înlăcrămate de ger,

puneam apoi la cale să dăm traduceri nemţeşti din
toţi scriitorii români, ba chiar şi o istorie a
literaturii române în nemţeşte...
Câteva zile de acestea, şi un teanc de
manuscrise stătea gata de tipar: Datoria lui C.
Sandu-Aldea, Puiul şi Microbul lui BrătescuVoineşti, Plimbarea lui Pătrăşcanu şi Fefeleaga
lui Agârbiceanu.
Revenind la „momentul Eminescu”, să notăm
că o altă gazetă ieşeană, „Evenimentul” (An.
XXVII, nr. 105, 1 iul. 1919, p. 1), completează
informaţia „suratei” sale prin informaţia că la
Teatrul Naţional din Iaşi, în ziua de duminică
16/29 iunie, a fost rostită şi poezia Omagiu lui
Eminescu, aparţinând organizatorului A.C. Cuza,
care, în pofida elanului manifest, îl situează pe
autorul poeziei La arme în avanposturile mişcării
de unitate naţională a românilor. O reproducem:
Seninei tale frunţi i se cuvine
Cununa cea de lauri şi stejar…
Și-acum, când ceasul răsplătirii vine,
Pe-a duşmanilor jalnice ruine,
Să se ridice sfântul tău altar.
Căci ieri „la arme” ţi-ai chemat poporul,
Care gemea în lanţuri umilit…
Și azi te-aclamă el, biruitorul,
Ce ţi-a urmat cu vitejie zborul
Spre idealul său neprihănit.
Un veac de prigoniri, sinistru,
Îl ispăşesc străinii, blestemaţi.
Suntem stăpâni pe Tisa şi pe Nistru,
Pe Ceremuş, pe Mureş şi pe Istru,
Un neam, un singur neam, unit, de fraţi.
Fii dar slăvit, poet al dezrobirii,
Poet al idealului visat…
Tu, ce ne-ai dus pe calea mântuirii,
A biruinţei noastre şi-a Unirii,
Poet cu lauri azi încununat.
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UNIFICAREA POLITICĂ
A ROMÂNIEI DUPĂ 1918 (XVIII)
Traian D. LAZĂR
Unificarea legislației agrare (2). Prețuirea
(stabilirea prețului) pământului expropriat.
Exproprierea se făcea cu despăgubire. În
Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, prețul cu
care se plătește pământul expropriat se fixează în primă
instanță de Comisiunea județeană pentru expropriere,
iar în a doua, și ultima, de Curtea de Apel. Contestațiile
erau judecate la Curtea de Casație. (Art. 48) Prețul
pământului expropriat se calcula după prețul de vânzare
al pământului în 1916, după prețul de arendare. (Art.53)
În Bucovina, prețul cu care se plătesc bunurile
expropriate se fixează în primă instanță de comisiunea
de ocol pentru expropriere, în a doua instanță de către
comisiunea regională, cu drept de apel la Curtea de
Apel, care va stabili prețul definitiv în urma unui
studiu. (Art. 27) „Plata prețului cuvenit proprietarului
expropriat se face (de către stat, n.n.) în titluri de rentă
amortizabile în 50 de ani și purtătoare de dobândă de
5% pe an. Valoarea nominală este socotită la plată drept
valoare reală”. (Art. 55) Plata se făcea prin
consemnarea rentei cuvenite la Banca Regională
Cernăuți, iar proprietarul își putea ridica titlul de rentă
numai cu autorizarea judecătoriei, care avea cartea
funduară.
În Basarabia, prețul pământului expropriat era
stabilit de comisia ori subcomisia județeană, iar
nemulțumirile erau soluționate de Comisia centrală de
judecată înființată de „Casa Noastră”. (Art. 21)
În Vechiul Regat, pământul expropriat se plătea
proprietarului cu prețul regional de arendă în vigoare.
Pentru pământul expropriat în baza decretului-lege
3697/1918 se aplicau dispozițiile decretului nr
3622/1919. (Art. 68)
„Plata prețului cuvenit
proprietarului pentru pământul expropriat (în baza legii
reformei agrare, n.n.) se poate face în numerar sau în
titluri de rentă amortizabilă în 50 de ani și purtătoare de
dobândă de 5 la sută pe an. Valoarea nominală este
socotită drept valoare reală. Plata exproprierii pentru
toate persoanele morale se va face în rentă perpetuă
purtătoare de dobândă de 5 la sută pe an”. (Art. 69)
„Statul va face plata prețului totdeauna prin
consemnarea numerarului sau rentei cuvenite la Casa
de depuneri și consemnațiuni. ...Proprietarul va ridica
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numerarul și titlurile de rentă de la Casa de depuneri și
consemnațiuni numai cu autorizarea președintelui
tribunalului situației pământului expropriat”. (Art. 70)
Legile reformei agrare includeau prevederi
referitoare la exploatarea pământului expropriat
până la împroprietărire.
Legea din Vechiul Regat hotăra: Casa Centrală a
împroprietăririi va lua în primire pământul expropriat și
va lua măsuri „în vederea măsurătorii, a parcelării și a
vânzării la săteni”. (Art. 66) Până la parcelarea și
vânzarea terenului, pământul expropriat va putea fi dat
sătenilor în arendă de Casa Centrală a împroprietăririi
pe termen de câte un an. Casa Centrală a
împroprietăririi va organiza „tovărășii de exploatare
agricolă”, cărora le va da în primire pământul
expropriat. „Tovărășiile agricole se vor constitui și
conduce după legea băncilor populare și cooperativelor
sătești” cu unele derogări menționate în lege.
Tovărășiile cuprindeau pe sătenii cu drept de
împroprietărire. Ei nu răspundeau decât de obligațiile
personale. (Art. 67) pământul expropriat și luat astfel în
folosință se plătea proprietarului cu prețul regional de
arendă în vigoare. (Art. 68)
În Transilvania, legea reformei agrare stipula ca,
până la efectuarea împroprietăririi, exploatarea
pământului expropriat să fie făcută prin arendare. (Art.
83) Casa Centrală de împroprietărire putea organiza
„tovărășii de exploatare agricolă, cărora li se dădea în
stăpânire pământul supus arendării”. Membrii
tovărășiei erau răspunzători doar pentru obligațiile
proprii. (Art. 84)
Legea reformei agrare din Bucovina decidea ca,
până la efectuarea împroprietăririi, pământul expropriat
să fie folosit prin arendare sub dirijarea comisiei
regionale. (Art. 53) Arendarea putea fi făcută către
„tovărășii de exploatare agricolă” organizate de Casa
Centrală a împroprietăririi. (Art. 54)
Parcelarea pământului expropriat.
Legea reformei agrare din Vechiul Regat stipula că
„Pământul expropriat se parcelează în loturi de
completare, loturi întregi până la 5 ha și loturi de
colonizare de 7 ha în afară de islazul comunal și locul
de casă” (Art. 92). La formarea și distribuirea loturilor
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se ținea seama și de pământul pe care cei îndreptățiți la
împroprietărire îl dețineau sau aveau perspective de a-l
moșteni în linie dreaptă. Acolo unde pământul
cultivabil expropriat nu ar fi ajuns pentru
împroprietărirea tuturor celor îndreptățiți cu loturi de 5
ha, întregi sau de completare, și acolo unde mijlocul
principal de existență al locuitorilor nu este agricultura,
comitetul agrar putea face loturi mai mici de 5 ha ținând
cont de condițiile locale, natura pământului și felul
cultivării lui. (Art. 93) În Dobrogea, pământul se
parcela în loturi de 8, 10, 25 ha, ultimele două categorii
de loturi ocupând până la 30% din suprafața expropriată
din comună, iar loturile de 25 ha fiind rezervate
exclusive pentru colonizare. (Art. 103)
În Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, legea
reformei agrare stabilea că „pământurile expropriate se
vor parcela în loturi de completare, loturi întregi până la
7 jugăre cad(astrale) după calitatea pământului și loturi
de colonizare până la 16 jugăre cad(astrale). La
formarea și distribuirea loturilor se ține seama și de
pământul pe care cei îndreptățiți îl posedă sau au
perspective de a-l moșteni în linie directă”. (Art. 97)
Lotul de completare era destinat împroprietăririi
țăranilor cu pământ puțin, pentru a ajunge și ei
proprietarii/ stăpânii unui lot întreg. Lotul întreg era
pentru împroprietărirea unui țăran, lipsit de pământ
până la reformă. Lotul de colonizare servea la
împroprietărirea unor țărani din alte regiuni, în zonele
cu populație rară, înființând noi sate ori mărindu-le pe
cele existente.
Legea reformei agrare din Bucovina preciza că
„pământul expropriat se parcelează în loturi de
complectare, loturi întregi până la 4 ha și loturi de
colonizare până la 6 ha. La munte, întrucât pământul nu
este arabil, întinderea lotului poate fi sporită până la 8
ha”. (Art. 65)
Legea reformei agrare din Basarabia hotăra că
„pământurile expropriate se vor parcela în loturi de
complectare, loturi întregi și loturi de colonizare.
Întinderea lotului întreg va fi de 6-8 ha, a celui de
colonizare de 8-10 ha și se vor stabili după regiuni”.
(Art. 30 și 31).
Pământul expropriat fiind parcelat era destinat
împroprietăririi prin vânzare-cumpărare. Legile de
reformă agrară stabileau condițiile și modalitățile de
vânzare/ împroprietărire.
În Vechiul Regat, „Pământul expropriat pe temeiul
legii de față, precum și cel al Statului se parcelează spre
a se vinde în loturi locuitorilor români cultivator de
pământ, în condițiunile și în modul arătat în această
lege”. (Art. 77) Cu aprobarea Comitetului agrar, acolo
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unde era nevoie, se vindeau și părți din pământul arabil
al pășunilor comunale. Pământul expropriat se vindea și
deci împroprietărirea se făcea în următoarea ordine de
precădere: mobilizaților în războiul din 1916-1918,
celor din Campania din 1913, văduvelor de război
pentru copii, agricultorilor mici, lipsiți de pământ,
agricultorilor cu proprietăți mai mici de 5 ha, orfanilor
de război (Art. 78). Erau socotiți îndreptățiți la
împroprietărire și locuitorii români din marginea
orașelor sau târgurilor (Art. 83) și preoții, învățătorii,
micii funcționari publici, ce au reședința în comunele
rurale, absolvenții școlilor de agricultură, cu condiția să
locuiască la țară și să se oblige să lucreze pământul.
(Art. 84)
Legea de reformă agrară pentru Transilvania, Banat,
Crișana, Maramureș prevedea la articolul 91:
„Pământul expropriat pe temeiul legii de față se
parcelează spre a se vinde în loturi cultivatorilor de
pământ în condițiunile și modul arătat în legea de față”.
Articolul 92 stabilea ordinea de preferință la
împroprietărire: întâi, capii de familie, servitori și
muncitori agricoli din partea locului, care au lucrat pe
moșia expropriată, invalizi de război, văduvele și
familiile celor căzuți în război; capii de familie invalizi
de război, dar capabili să lucreze pământul, văduvele și
familiile celor căzuți în război, chiar dacă nu erau din
partea locului și nu lucraseră pe moșia expropriată;
voluntarii din armata română, dintr-o armată aliată sau
independenți. În al doilea rând, capii de familie,
servitori și muncitori agricoli din partea locului, care au
lucrat pe moșia expropriată, participanți la război; capii
de familie, care au făcut serviciul militar în război. Alte
categorii erau: bărbații neînsurați, invalizi de război,
capabili să conducă lucrarea pământului, bărbații
neînsurați participanți la război, capii de familie, care
nu au participat la război, bărbații neînsurați
neparticipanți la război, emigrații care s-au întors.
Ordinea de preferință pentru împroprietărire în
Bucovina era: țăranii muncitori de pământ, care au
pământ mai puțin decât lotul tip, personalul parohiilor
ortodoxe, școlile rurale, țăranii muncitori de pământ,
care nu au pământ, în ordinea: familiile celor căzuți în
război și invalizi, familiile celor ce au luptat în război,
prioritar voluntarii, cei păgubiți în urma războiului (Art.
62).
În Basarabia s-a stabilit următoarea ordine a capilor
de familie la împroprietărire: agricultorii, care locuiesc
pe moșie și posedă mai puțin decât lotul întreg/norma
stabilită; agricultorii, care locuiesc pe moșie și nu
posedă deloc pământ; agricultorii, care locuiesc la o
depărtare de maximum 5 km de moșie și nu posedă un

131

lot întreg, urmați de cei ce nu au pământ deloc. (Art. 63)
Legile de reformă agrară stabileau anumite
incompatibilități și nu acordau drept de
împroprietărire anumitor categorii de persoane, în
funcție de atitudinea avută în timpul războiului față de
interesele naționale.
Legea reformei agrare pentru Vechiul Regat statua:
„Se exclud de la împroprietărire dezertorii condamnați
cu hotărâri rămase definitive, chiar dacă au fost
amnistiați de delictul săvârșit, precum și toți aceia care
s-au pus în serviciul dușmanului”. (Art. 86) Mobilizații
care nu au urmat armata în timpul retragerii în Moldova
rămânând în teritoriul ocupat vremelnic de inamic, fapt
confirmat de comisiile de cercetare instituite în acest
scop, erau împroprietăriți „după ce se vor satisface
celelalte categorii”, la nevoie, prin colonizare. Nu se
încadrau acestei prevederi, răniții, invalizii și
prizonierii ajunși la dușman, dar necondamnați de
Curțile marțiale.
Articolul 96 al legii de reformă agrară din
Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș stabilea că
„nu vor putea beneficia de pământ, nici de arenzi
prealabile acei care au comis acte de trădare împotriva
Statului roman constatate de forurile judecătorești, care
nu au urmat ordinal de chemare la mobilizare sau au
dezertat din armata română, alienații cu excepția
foștilor mobilizați și toți care din orice cauză stau sub
curatelă sau tutelă prelungită”.
În legea de reformă agrară din Bucovina se preciza:
„cei care, fără motive, s-au sustras de la recrutările din
anul 1919 și cei ce au comis, după 28 noiembrie 1918,
acte de dușmănie față de Statul roman sau în acțiunea
română, dacă actele acestea vor fi constatate prin
sentințe judecătorești, nu vor fi luați în considerare la
împroprietărire”. (Art. 68)
Organele de aplicare a împroprietăririi.
Organele de aplicare a măsurilor de împroprietărire
din Vechiul Regat erau: comitetul local și comitetul de
ocol. Comitetul local era alcătuit din: primar, preot,
învățător-diriginte și 4 săteni delegați aleși. (Art. 104)
În Basarabia, exista câte o comisie de expropriere și
împroprietărire în fiecare județ. Responsabilitatea
supremă pentru aplicarea reformei agrare o avea Casa
Noastră, instituție de stat având sediul în orașul
Chișinău, cu statut de persoană juridică și autonomie1.
Organele de aplicare a împroprietăririi în Bucovina
erau: comitetul local, comisiunea de ocol și comisia
regională (art. 69), iar în Transilvania, comitetul local,
comisia de ocol pentru împroprietărire și comisia
județeană pentru împroprietărire. (Art. 101)
Componența și atribuțiile acestor organe în diferitele
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provincii ale României erau similare.
Plata pământului primit/ cumpărat la
împroprietărire.
Legea reformei agrare din Bucovina prevedea că,
îndată ce prețul exproprierii va fi stabilit definitiv și
sătenii îndreptățiți vor fi intrat în posesiune, se va
calcula prețul de vânzare al imobilelor și se va repartiza
pe noii proprietari. Sătenii puteau plăti, la intrarea în
posesiune, suma totală sau în parte. (Art. 109) Statul
contribuia cu 50 la sută din prețul cumpărării imobilelor
la împărtășirea cu pământ a celor îndreptățiți de la art.
62, dar nu contribuia la plata prețului pășunilor de
împroprietărire. (Art. 110) Articolele 134 și 135 ale
legii reformei agrare din Transilvania, Banat, Crișana și
Maramureș stipulau că plata loturilor se face după
stabilirea definitivă a prețului pământului expropriat și
repartizarea lui pe sătenii împroprietăriți. Statul
contribuia cu 50 la sută din prețul de cumpărare al celor
împroprietăriți în baza Art. 92. Statul nu contribuia la
plata prețului pentru pășunile și pădurile cumpărate la
împroprietărire.
În fapt sumele plătite de cei împroprietăriți serveau
la despăgubirea marilor proprietari expropriați. În
Vechiul Regat cuantumul despăgubirii era egal cu
media anuală a prețului regional de arendă stabilit încă
din 1916, înmulțit cu 40 pentru pământul expropriat în
baza legilor din 1918-1920, iar pentru pământul
expropriat în baza legii din 1921 era egal cu prețul
regional de arendă înmulțit cu 202.
***
Legile reformei agrare din 1920-1921 au schimbat
structura proprietății agrare din România. Marea
proprietate funciară s-a menținut, dar redusă ca
întindere la unități de peste 50 ha. Principala schimbare
produsă în relațiile agrare a constat în răspândirea
muncii salariate și restrângerea treptată a muncii în
dijmă, specifică vechilor învoieli agricole. A slăbit rolul
și influența politică a marilor proprietari funciari.
Legile reformei agrare din 1920-1921 au înfăptuit
unificarea legislației agrare, au creat o structură
unificată a proprietății funciare și o tipologie unificată a
relațiilor agrare din România Mare.
Note:
1 Codul Hamangiu, vol. IX-X, p. 870, 879.
2 Relații agrare și mișcări țărănești în România, 19081921, Editura politică, București, 1967, p. 553.
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UN „TEHNOCRAT”
AL SECOLULUI XIX:
VASILE BOERESCU (1830-1883)
Simion-Alexandru GAVRIȘ
Biografia celui care face obiectul acestei schiţe
de portret este densă, dinamică şi, adesea,
paradoxală, pe măsura oportunităţilor unui timp şi
spaţiu în care „totul era de făcut”. Vasile Boerescu
s-a născut în Bucureşti, la 1 ianuarie 1830, aflânduse, aşadar, în zona de „graniţă” dintre generaţia
paşoptistă (împreună cu care şi-a făcut debutul
politic) şi cea dominată de Junimea (alături de care
a făcut parte, o vreme, din marea coaliţie
conservatoare). Viitorul politician a studiat mai
întâi la Colegiul „Sfântul Sava” din capitala
Valahiei; aici l-au găsit evenimentele din 1848, la
care a participat, semnând mai multe articole în
ziarul revoluţionar de afinitate radicală „Pruncul
român”. În 1852, cu ajutorul unui binefăcător,
Boerescu a ajuns la Paris, unde a făcut studii de
drept. După cinci ani (şi eforturi deloc neglijabile)
el reuşit să obţină titlul de doctor, cu o teză
intitulată Traité comparatif des délits et des peines,
au point de vue philosophique et juridique (Tratat
comparativ despre delicte şi pedepse, din punct de
vedere filosofic şi juridic) – o sinteză istorică a
celor mai importante teorii de drept penal,
conţinând şi o interesantă pledoarie pentru
desfiinţarea pedepsei cu moartea. Tânărul a devenit
astfel unul dintre primii români doctori în drept în
capitala Franţei.
Vasile Boerescu s-a întors în Valahia în perioada
agitaţiilor politice legate de Unirea Principatelor1.
La începutul anului 1859, Boerescu a fost trimis de
notabilităţile bucureştene să le reprezinte în
„parlamentul” muntean (Adunarea ElectivăLegislativă). În paralel cu debutul politic, Boerescu
şi-a început cariera de profesor (la colegiul din
Bucureşti şi apoi la Facultatea de Drept) şi de
jurnalist: din 1857 până în 1861 el a editat ziarul
„Naţionalul”.
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În primii ani ai domniei lui Alexandru Ioan
Cuza, Boerescu a avut o ascensiune promiţătoare,
care nu a fost însă departe de a se sfârşi într-un chip
nefericit. În mai 1860, el a devenit ministru al
justiţiei într-un guvern dominat de liberalii radicali.
După retragerea acestui efemer cabinet,
politicianul şi-a păstrat postul în guvernul condus
de moldoveanul Manolache Costache Epureanu –
la acea vreme un colaborator apropiat al domnului.
Mai mult, în primele luni ale noii guvernări,
Boerescu a fost şi ministru interimar al Cultelor şi
Instrucţiunii Publice – calitate în care a elaborat un
interesant proiect de reformă a învăţământului.
Finalul guvernării Manolache Costache i-a adus
lui Boerescu mari neajunsuri. Acuzat de excese în
reprimarea revoltelor orăşeneşti de la Ploieşti şi
Craiova şi de numeroase alte ilegalităţi şi
confruntat cu o majoritate parlamentară ostilă,
cabinetul a demisionat. Adversarii săi politici – o
coaliţie ad-hoc formată din conservatori, radicali şi
o parte dintre moderaţi nu s-au mulţumit însă cu
înlăturarea sa de la putere. Ei au votat, la 15/27
aprilie 1861, darea în judecată a fostului guvern.
Carierele politice ale celor vizaţi au fost serios
primejduite, cu atât mai mult cu cât procesul s-a
încheiat abia în septembrie 1862. Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, care a adus dezlegarea acestui
caz fără precedent în istoria Principatelor, i-a
achitat, în cele din urmă, pe toţi miniştrii acuzaţi.
În următorii ani, Boerescu a avut o atitudine
oscilantă, mai ales în raport cu Alexandru Ioan
Cuza şi politicile sale. În perioada în care
confruntarea dintre domn şi guvernul condus de
Mihail Kogălniceanu, pe de o parte, şi Adunare
Electivă-Legislativă, pe de alta, şi-a aflat
deznodământul (aprilie-mai 1864), fostul ministru
s-a remarcat ca unul dintre cei mai vocali membri

133

ai opoziţiei. El a pronunţat un acid discurs
împotriva proiectului de împroprietărire a sătenilor
avansat de guvernul Kogălniceanu; până în ziua
dizolvării Adunării (primul pas al loviturii de stat a
lui Cuza şi al tranziţiei spre un regim autoritar),
Boerescu a refuzat orice compromis cu cei aflaţi la
putere. Totuşi, la scurt timp după schimbarea de la
2/14 mai 1864, el a revenit la sentimente mai bune
faţă de domn şi apropiaţii săi, acceptând funcţia de
vicepreşedinte al consiliului de stat – calitate în
care a contribuit semnificativ la reformele
legislative din ultimii ani ai domniei lui Cuza.
Vasile Boerescu a servit cu aceeaşi loialitate şi
regimul de tranziţie instaurat după înlăturarea
domnului pământean. În februarie 1866, el a făcut
parte dintr-o delegaţie trimisă să susţină, pe lângă
marile puteri, menţinerea unirii Moldovei şi
Valahiei, sub conducerea unui principe străin. Între
1868 şi 1870, Boerescu a fost ministru de Justiţie în
guvernul condus de Dimitrie Ghica – o coaliţie de
„centru”. Tot începând din 1868, el a editat ziarul
„Pressa” (1868-1876, 1877-1881) – cea mai
longevivă gazetă politică de la începutul domniei
lui Carol I, după „Românul” lui C. A. Rosetti.
În aceşti ani, vechiul colaborator al lui Cuza a
început să se apropie din ce în ce mai mult de
conservatori. În 1871, el a sprijinit venirea la putere
a guvernului „de ordine” condus de Lascăr
Catargiu. La 28 aprilie 1873, Boerescu a devenit
ministru de externe, inaugurând o interesantă
perioadă de demersuri diplomatice pentru obţinerea
independenţei României. Ideea (vehiculată de
ministrul român încă din 1870) urma să se
concretizeze prin negocieri directe cu Turcia,
căreia urma să i se propună să renunţe la
privilegiile sale de putere suzerană în schimbul
capitalizării („răscumpărării”) tributului anual
plătit de statul român. Proiectul a fost abandonat,
fiind primit cu ostilitate de Poartă şi nefiind
susţinut nici de puterile garante pe sprijinul cărora
Boerescu contase (Austro-Ungaria, Germania şi
Rusia).
Ceea ce a reuşit totuşi să obţină ministrul de
externe de la Bucureşti a fost încheierea, în 1875, a
unei convenţii comerciale cu Austro-Ungaria –
primul act de acest fel semnat de statul român. Atât
negocierile pentru recunoaşterea independenţei, cât
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şi semnarea convenţiei de comerţ au avut un rol
important în detaşarea politică şi economică de
puterea suzerană. Ruptura finală, pricinuită de criza
din 1876-1878, a fost mult facilitată, atât pe plan
diplomatic, cât şi din punct de vedere economic, de
iniţiativele luate de Boerescu în perioada în care a
deţinut portofoliul ministerial2.
În noiembrie 1875, ministrul de externe a
părăsit atât guvernul, cât şi coaliţia conservatoare
care îl susţinea. Este de presupus că orientarea spre
opoziţia grupată în „coaliţia de la Mazar paşa” ar fi
urmat la scurt timp după sosirea ei la guvernare
(aprilie 1876), dacă un eveniment neprevăzut nu ar
fi întârziat-o. Din pornire vindicativă ori, poate, din
calcul politic, Camera dominată de radicali a decis,
în iulie 1876, darea în judecată a celor mai mulţi
dintre miniştrii care făcuseră parte din guvernul
Lascăr Catargiu. Aflat şi el pe lista „prigoniţilor”,
Boerescu s-a văzut, astfel, pentru a doua oară, pus
sub acuzare din motive politice. De această dată,
procesul nu a mai ajuns la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, Camera Deputaţilor renunţând, în cele
din urmă, la urmărirea tuturor miniştrilor învinuiţi3.
Boerescu şi cei mai mulţi membri ai grupării
politice pe care o reprezenta (aşa-numitul „centru”)
s-au apropiat, în cele din urmă, de liberali, în vara
lui 1879: politicianul a acceptat atunci, din nou,
portofoliul externelor în guvernul condus de I. C.
Brătianu. A fost ultima „metamorfoză” a acestui
proteic personaj, care a rămas alături de liberali
până la moartea sa, în 1883.
Nu doar cariera politică a lui Vasile Boerescu a
fost supusă unor radicale (şi dese) oscilaţii. Ele sau făcut simţite şi în atitudinea faţă de elita epocii,
în ideile exprimate şi, nu în ultimul rând, în
adeziunea sa formală la liberalism ori
conservatorism. În octombrie 1852, pe la începutul
şederii sale la Paris, viitorul ministru se dezicea în
termeni vehemenţi (şi plini de savoarea graiului
muntenesc) de vechii săi colaboratori din 1848,
refugiaţi acum în capitala Franţei, şi de
simpatizanţii lor mai tineri:
„N-au nici un principiu, ci o simplă exultaţie;
iaca ce-ţi zice când vorbeşti cu ei: pentru trecut:
trebuia să ne luptăm cu turcii şi cu ruşii, şi chiar
dacă ne învingea (una ce se putea anevoie) însă
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muream cu glorie şi precum grecii la Termopile...
etc... etc. Pentru viitor: propagarea întinsă între toţi
românii pentru unitatea lor. De aceea ne şi trimet
broşiure ca să le citească plugarul şi meseriaşul. Eu
le-am spus că nu le citeşte nici unul, nici altul; că
unitatea românilor este în inima fiecărui om ce
poate avea un princip, că este o consecinţă naturală
a liberării românilor, şi că bine ar fi a nu ne mai
trimete nici o scriere. Cu toate astea nu poţi discuta
cu ei, căci nici ei nu vor a te înţelege, ci sunt aşia
de absurzi, încât te dezgustă [...]. Petrecerea lor e
mai mult de haimanale (subl. aut.), toate zioa
vorbesc de politică, se plimbă de la unul la altul şi
nu învaţă nimic; sau şi de învaţă unii, însă câte ceva
superficial şi nesistematic” 4.
Dacă această acidă diatribă poate fi pusă pe
seama schimbărilor rapide la care cei tineri sunt
mai mereu expuşi, nu acelaşi lucru se poate spune
despre prefacerile mai târzii ale lui Boerescu. În
1856 el se recomanda, astfel, ca un susţinător al
împroprietăririi sătenilor cu pământul pe care îl
lucrau, pentru ca în 1864 să devină unul dintre cei
mai vehemenţi critici ai proiectului de lege agrară
propus de guvernul Kogălniceanu (care încerca să
concretizeze aceeaşi idee). În 1876, politicianul
apăra, într-un discurs parlamentar, legea electorală
foarte restrictivă impusă prin Convenţia de la Paris
(1858); după şapte ani, în 1883, el a fost unul dintre
promotorii lărgirii dreptului de vot, promovată de
guvernul I.C. Brătianu. În sfârşit, în ceea ce
priveşte asumarea unei identităţi politice, Boerescu
a oscilat cu lejeritate, pe durata întregii sale cariere,
între conservatorism şi liberalism (atunci când nu a
negat, pur şi simplu, existenţa diferenţierilor bazate
pe principii în peisajul politic românesc)5.
Trăsăturile schiţate mai sus îl recomandă pe
Vasile Boerescu drept un „tehnocrat” avant la
lettre. Deţinător al unor titluri academici
prestigioase şi beneficiar al unei reputaţii de
competenţă (în cazul său, meritată), ministrul
român a probat, în acelaşi timp, o considerabilă
lipsă de scrupule atunci când a venit vorba de
schimbarea asocierilor şi principiilor sale declarate.
Dincolo de indiscutabilul său oportunism, este
îndoielnic că Boerescu înţelegea măcar importanţa
consecvenţei politice. Influenţat, după cum reiese

clar din cărţile şi discursurile sale, de tradiţia
raţionalistă a iluminismului, încrezător în existenţa
unor legi sociale imuabile, care ar fi putut fi
cunoscute prin metode ştiinţifice, el tindea în mod
firesc să privilegieze eficienţa şi să nu acorde o
însemnătate deosebită loialităţii partinice. În cazul
său, tentaţia pentru rezolvarea problemelor politice
prin intermediul „ştiinţei” a fost totuşi temperată de
un anumit ataşament pentru tradiţie, ierarhie şi
ordine, pe de o parte, şi pentru libertăţile
cetăţeneşti, pe de alta. Vasile Boerescu a rămas,
astfel, în paradigma liberal-conservatoare a
secolului XIX, cu totul străină proiectelor
ambiţioase de transformare socială atât de des
asociate „raţionalismului în politică”.

Note:
1. Deşi locuise mai mulţi ani departe de ţară, tânărul
doctor în drept nu era deloc străin de proiectul unionist. În
1856, el publicase, la Paris, o consistentă lucrare numită La
Roumanie après le traité de Paris du 30 mars 1856
(România după tratatul de la Paris din 30 martie 1856), în
care erau îmbinate consideraţii asupra statutului
internaţional al Moldovei şi Valahiei, argumente în
favoarea unirii lor şi interesante proiecte de reformă
internă.
2. Apostol Stan, Grupări şi curente politice în România
între Unire şi Independenţă (1859-1877), Bucureşti, 1979,
p. 384-401.
3. Gheorghe-Florin Ştirbăţ, Din viaţa politică a
României anilor 1876-1878. Procesul foştilor miniştri
conservatori, în „Carpica”, XXXIX, 2010, p. 171-195; XL,
2011, p. 189-218.
4. Biblioteca Naţională a României, fond Saint
Georges, arhiva Basile Boerescu, pachet LXVIII/2, f. 1112.
5. Pentru oscilaţiile lui Vasile Boerescu, vezi SimionAlexandru Gavriş, Identităţi doctrinare în prima parte a
domniei lui Carol I: cazul Vasile Boerescu, în Cultură,
politică şi societate în timpul domniei lui Carol I: 130 de
ani de la proclamarea Regatului României, coordonatori:
Gheorghe Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor,
Iaşi, 2011, p. 221-236.
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BARBARA JURKOWSKA
(1920-2020)
Vocea liniștită, caldă, mereu cordială a Barbarei Jurkowska-Nawrocka, redactorul principal al revistei Poezia azi de la Varșovia s-a stins pentru totdeauna. Vestea tristă mi-a dat-o,
zilele trecute, la telefon, soțul ei, Aleksander Nawrocki.
A fost sufletul Festivalului Internațional de Poezie, organizat sub auspiciile UNESCO la
Varșovia, care a ajuns la editția a XX-a.
Poezia românească, datorită celor doi n-a lipsit niciodată pe malurile Vistulei.
Probabil că în continuare soarta acestuia rămâne incertă.
DUMNEZEU SĂ O ODIHNEASCĂ ÎN PACE!
O aud, o ascult: să vorbim în șoaptă/ să păstrăm liniștea/ care șterge/ malurile ascuțite/ ale vorbelor/
POEȚILOR
I-am văzut
ÎMPREUNĂ
în oraşul e-L
cum aleargă printre
CUVINTE
Îi regăsesc
pe filele din carta
pe care se joacă
SOARTA
CONVORBIRE CU MAREA
Îi povestesc mării întâmplările mele
gândurile în văzduh se împrăştie...
Îi povestesc de bucuria
pe care doar în chihlimbar
cotidianul
se regăseşte.

***
Valurile
netezesc malurile
vuietul îneacă gândurile....
probleme se reduc
la mărimea bobului de nisip.
***
Scoicile
zarurile mării
azvârlite
în jocul
amintirilor
pentru fiecare zi
a verii.

Adâncurilor le povestesc despre tristeţea
din lacrimi
despre durerea ce nu pleacă
pe aripile vântului.
Iar marea
valurile îşi clădeşte
în ritmuri de poveste
şi vorbeşte-vuieşte
doar despre ea

Marea se uită pe plajă
peste solariul colectiv
deschis
până ce soarele
a obosit.

***
Am văzut marea
zăgăzuită
în maluri ciuntite
cu linia dreaptă a orizontului

***
Pe nisipul vălurit
se întinde albeaţa zăpezii
pictează zebrele –
sau
trecerea
în imaginaţie?

o abordam încet
iar ea
îmi venea în întâmpinare
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în apă nisipul îl aducea
pentru a-mi mângâia tălpile
iar valurile
ştergeau cu totul urmele
întâlnirii noastre.

Prezentare și traducere de Nicolae MAREȘ
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JOANNA KUROWSKA
Locuieşte în Statele Unite din anul 1988. Predă la câteva universităţi americane (Indiana
University, Bloomington, The University of Chicago). După obţinerea titlului de doctor, şi-a
continuat activitatea de cercetare, direcţionând-o spre opera lui Joseph Conrad. Studiile întreprinse i-au adus cunoscutul premiu, the Bruce Harkness Young Conrad Scholar Award. După
publicarea celor două volume de versuri în Polonia – Sciana (The Wall) Peretele, 1997, şi
Obok (Near) Aproape, 1999 – Joanna a renunţat să mai scrie în poloneză, prima ei limbă, şi a trecut la limba engleză. În
2013, eLectio Publishing a publicat The Wall@ Beyond, volum care include poemele ei scrise iniţial în poloneză, dar
traduse în engleză. Volumul Inclusions/ Incluziuni (2014), publicat de Cervena Barva Press, Somerville, Massachusetts,
este prima ei carte de versuri scrise în engleză. În 2015, Editura Broadstone Books i-a publicat volumul de poeme The
Butterfly’s Choice/ Alegerea fluturelui. Multe poeme şi fragmente de proză au fost publicate în ţară şi în străinătate:
American Tanka, Apple Valley Review, Atticus, Bateau, Christianity@Literature, Dappled Things, Illuminations,
International Poetry Review, Kultura (Paris),Oklahoma Review, Penwood Review, Poetry Nook, Postcard Shorts, Room
Magazine, Solo Novo, Tipton Poetry Journal, Vineyards: Journal of Christian Poetry, Write From Wrong, etc.) Joanna şia publicat lucrările de cercetare în revistele de specialitate: The Conradian (UK), Joseph Conrad Today, Sarmatian Review,
Slavic and East European Journal, Southern Quarterly, Yearbook of Conrad Studies (Poland), etc. Locuieşte în Evanston,
Illinois.
O lume fără miere
în amintirea Albinelor
Lumea e pustie
fără miere
doar laptele o face loc al minunilor
N-ai să auzi aici
„Sunt acasă, dulceaţă!”
Nimeni nu pune preţ pe dulcea maşină.
Zburătoarele se lasă îmbiate de oţet.
Unii oameni au gust de pară ori trestie de zahăr
niciodată însă de miere.
Alţii se-nghesuie la caimac
lăsând dulceaţa
cunoştinţelor.
Pepenelui galben
nu e ca mierea
musteşte ce-i drept de rouă
Ispita cea mare nu se face dulce
capcană e mai degrabă
cursă amar-pişcătoare
În lumea fără miere
mai găseşti faguri
dar sunt pustii
Iată, până şi Winnie de Pluş nu mai e de folos
şi totuşi e greu să găseşti
un Winnie de Pluş.
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Tristă e lumea fără miere
ticsită de trupuri mişcătoare,
şi fără albine roind.
tsunami
Canapeaua şi-a pus ochelarii
să vadă mai bine cuţitul înfipt adânc
în carnea ei până la mâner
televizorul răzbate în curtea din spatele casei
ajung ştirile dar prea târziu
eşarfa mamei pluteşte tot mai aproape de acoperiş
Anton Bruckner
dedicată lui Alan Heatherington
Cânta. Praful îi acoperea mâinile.
Cânta. Un fulg din ipsos pe claviatură.
Din arcadele şubrezite o ploaie de pietre
i se cernea peste umeri şi creştet.
Se ruga. Zidurile bisericii zăceau prăbuşite.
Se ruga. Apatia oamenilor îi şedea pe spate.
Se apleca tot mai mult sub tăcerea grea a Domnului.
A venit noaptea şi l-a orbit.
Se ruga. Cerurile îngheţaseră ca în miez de iarnă.
Cânta. Lumea şi-a închis zidurile fără de sfârşit.
Acum doar întinderea de gol
mai dura; sub ea s-a făcut nevăzut.
Nici revelaţia, nici trăznetele, nici mările,
nimic nu le inunda ţărmurile, nici măcar vântul
ori ceaţa, nimic nu se ivea. O muscă
s-a lăsat în tăcere pe o păpădie.

Prezentare şi traduceri: Olimpia IACOB
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UNDINE MATERNI
Undine Materni (1963, în Sangerhausen) locuieşte in Dresda. A lucrat în cercetare ca inginer chimist precum şi ca îngrijitoare de bătrâni, ospătară etc. Coeditoare a revistei „Reiterin“
în Dresda. Între 1990 -1993 a absolvit Institutul de literatură din Leipzig. Publicistă, lector de
carte, columnistă, critic literar şi de artă. În anul 2000 i s-a acordat premiul literar al postului
de radio ş televiziune MDR, iar în 2008 premiul Ministerului pentru Ştiinţă şi Artă din
Saxonia. Autoare de poezie, teatru, literatură pentru copii şi carte de artă.

e o greşeală
să crezi că te-ai putea odihni într-o
poezie cu capul aşezat confortabil
pe o metaforă ar da de bănuit dacă
aşa fără trudă te-ai legăna în verde
sau roz ca şi cum timpul s-ar opri din
mers într-o poezie la marginea
realităţii. Oricum ar fi, aceasta se îmbracă
pentru a saluta dimineaţa şi-amiaza
noaptea în care lucrurile îşi leapădă
numele şi totuşi nu se pierd în stagnarea
părelnică în vreme ce orele se-nvârt
nestingherite-n cerc e-o greşeală să crezi
că o poezie e-un fel de corabie o ustensilă de
bucătărie un ghiveci de flori un cenuşar
nici palton nu-i şi nici mănuşă sau pălărie rotundă
o poezie nu e-o colecţie de presupuneri este
intenţie scobitură şi vârf e omisie afirmaţie e
fluidă şi spartă (în cel mai rău caz)
dulce-amară
abisală vioaie uneori prietenoasă şi vine
când nu te aştepţi te întâmpină ca pe-un prieten
ori ca pe-un duşman
la uşă la geam pe trotoar e ca îmbrăţişarea
în stadion a cuiva necunoscut ori ca strângerea de
mână a unui cerşetor în tunel ca obrazul atins
de-o femeie metafora asta
nu e o pernă

strâns
ca nu cumva să spună cineva
de vreo felie de pâine c-ar fi cenuşie

Casa absentă a tatălui meu
Dintotdeauna tata a păşit numai
pe jumătate de talpă
în brutărie făcea ocolul lumii lui
albe de făină

Auzind la timp dogoarea în
butucii care trozneau,
împingea pe rând pâinile-n iad
şi le scotea în coajă de rai

deschidea brusc gura cuptorului
ca să încingă focul
pe cap purta o bonetă
din pânză subţire
care-i ţinea părul
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tata compunea vorbe lungi
ca zahărsaredrojdieşifăină
cremădecacaociocolatăculapte
nucşoarăghimbirşiscorţişoară
vorbea aşa de unul singur
la ora patru -n zori
şi-apoi
tăcea tot restul zilei
Tata a păşit totdeauna
numai pe jumătate de
talpă
atent să nu sperie aluatul
aşezat să dospească în coşuri
pruncii săi
care zilnic creşteau
pentru a-l părăsi
Fără să-i şovăie mâna
le cresta pielea de patru ori
ştergand apoi cu pensula
durerea din încăpere

Le schimba pe monezi
nou-nouţe,
păstrându-le într-o cutie
fără să le numere
Tata devenise el însuşi
o pâine,
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dar nimeni nu avea îndrăzneala
să mănânce din ea

şi cu o altă
tăcere

II
Tata locuia într-o casă
cu patru aripi
stăpan peste curte era
câinele Hasso

Se întindea cu fotoliul
în ora a patra
a zilei de luni
îşi lua apoi şapca

cu trecerea anilor
blana lui îşi schimbase culoarea
iar spre sfârşit se împuţinase
la trup
în grajd porcii se mâncau intre ei
spre paguba măcelarului, pentru găini
tata inventă o limbă dintr-o vocală
şi consoane mereu schimbătoare

din cui şoptea
zahărsaredrojdieşifăină
cremădecacaociocolatăculapte
nucşoarăghimbirşiscorţişoară
Astupa botul flămand
al cuptorului
şi îşi împingea înapoi vorbele
între buze

Tata păşea totdeauna numai pe
o jumătate de talpă
în odăile din casă
au murit trei mame

IV
Apoi a uitat tata să coacă
şi să vorbească mâinile lui
ca făina de albe făceau semn
zilelor lăsate în urmă

câteodată una îi făcea
din mână
de dupa perdea
când tata traversa curtea

Uneori agăţa
pe câte cineva ca să-l salute
însă întruna lipseau
din frază cuvinte

Dintotdeauna tata a păşit pe
o jumătate de talpă
docil şi gârbovit
încins şi plin de arsuri

Până ce ziua plecă de la el
pe furiş
asemenea fraţilor ei
Ieri şi Mâine

echilibrat şi calm
frământa aluatul şi cocea
pâinile zilnic
pentru mereu alţi prieteni

V
Totdeauna
tata a mers
pe jumătate de talpă
Când l-au găsit

şi când era singur
cel mai mult îi plăcea
să mănânce
carne închisă la culoare
III
Tata a mers totdeauna
pe o jumătate de talpă
şi tot pe jumătate a iubit o femeie
un sfert era al copiilor
Duminicile venea
în oraş cu biscuiţi

şi au gonit cu el
încălţările lui erau găurite
sub degete
şi parcă noi la călcâie
Casa lui goală şi-a desfăcut
aripile
şi-n crângul din apropiere
şi-a luat viaţa
Prezentare și traduceri de
Francisca Ricinscki Marienfeld
LITERATURA UNIVERSALA
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BĂTRÂNI CARE NU S-AU TRECUT:
PĂRINTELE GHERVASIE HULUBARU
ŞI
„TRADIŢIA (POVESTEA VORBEI)” (I)
Mircea PLATON
Motto:
„S-au dus cântecele, portul, credința și
obiceiurile noastre mândre și frumoase și au venit altele
urâte și slute și ne-au lăsat frunțile posomorâte. Doina nu
mai cântă în codru, nici poveștile la vatră, au plecat ca
niciodată, să nu mai fie fata fată, nici flăcăii ca holteii.”
(Părintele Ghervasie 1957)

Uneori, timpul se preface în minune în
crăpăturile scoarței istoriei, în scorburile chirilice
ale manuscriselor, în palmele muncite ale unor
văgăuni bătute doar de liniște și de suflarea lui
Dumnezeu. Am ajuns să deslușim la microscop
silueta ADN-ului și să scrutăm criminalistic orice
amprentă, dar nu mai suntem în stare să cernem
aurul ascuns în balastul purtat de șuvoaiele
tulburi ale vremurilor trecute.
Din fericire, încă mai există oameni care
înțeleg valoarea unor asemenea smerite comori.
Din nefericire, sunt prea puțini și lucrând în
răspăr cu o societate globală al cărei scop pare a
fi acela de a ne vaccina în masă împotriva
continuităților culturale. Nu e un sat global,
pentru că în sat se cultiva continuitatea, esențială
pentru înțelegerea lumii înconjurătoare și
adaptarea empirică la ea, ci un laborator global,
în care se experimentează continuu și se aruncă
în incinerator azi eprubetele și specimenele pe
care s-au făcut experimentele de ieri.
Putem, însă, să ne așezăm în văile liniștite, în
care trecerea timpului e marcată doar de creșterea
circumferinței copacilor și a cerului din jurul lor,
adâncindu-ne în lectura unei cărți precum cea
alcătuită de arhimandritul Dionisie I. Udișteanu,
Ieroschimonahul Ghervaie Hulubaru1. Volumul
cuprinde o schiță biografică a părintelui
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Ghervasie scrisă de părintele Dionisie, o
autobiografie a părintelui Ghervasie și un bogat
corpus de epistole schimbate de cei doi între anii
1954-1970. Apărută cu binecuvântarea
Patriarhului Teoctist, cu o mărturie introductivă a
IPS Pimen și cu sprijinul moral al maicii
Olimpiada, stareța Mănăstirii Agapia, care
veghează cu ochi luminos tezaurul cultural al
locului, cartea mi se pare o adevărată
înmănunchere de bunătate a lumii vechi, a
tradiției monahale, care era și tradiție culturală, a
Țării de Sus. Cartea în sine întruchipează această
tradiție, de vreme ce e vorba de manuscrisele
părintelui Ghervasie (1888-1973) păstrate de
părintele Dionisie (1900-1984) și editate de
scriitorul Mircea Motrici (1953-2007), nepot al
arhimandritului Dionisie. Continuitatea e
neîntreruptă și devotamentul față de prezența
duhovnicească și opera culturală ale înaintașilor
este nesmintită, lucru rar și prețios în aceste
vremuri trohaice.
Ieroschimonahul pictor Ghervasie Hulubaru
s-a născut într-o familie de țărani din satul
Păstrăveni, județul Neamț. Pe părinți îi chema
Nicolai și Sevastița. Pe el îl chema Gheorghe.
Părinții săi aveau gospodărie îmbelșugată, aveau
pământ, păsări, vite și albine. Sevastița a plecat
de acasă pe când Gheorghe avea câteva luni,
copilul rămânând astfel în grija tatălui, care s-a
recăsătorit cu Zoița Cobuz. Gheorghe face cinci
clase în satul natal, apoi lipsa de bani a părinților
săi îl silește să abandoneze școala și să se ocupe
de munci agricole împreună cu părinții. Un
monah de la Mănăstirea Neamț care trage peste
noapte la familia Hulubaru îi sfătuiește pe
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Nicolaie și Zoița să-l dea pe băiat la mănăstire.
La 16 ani, în 1904, Ghervasie pleacă la
Mănăstirea Neamț. Intrarea în monahism îl așază
de fapt în calea bunătăților, pentru că acolo, la
Neamț, Secu, Agapia și Văratec întâlnește și mari
duhovnici, figuri de Pateric, și mari ierarhi, și
mari figuri ale culturii noastre. Completarea
studiilor liceale și absolvirea Școalei de Arte
Frumoase din București, unde a fost trimis de
Vlahuță, Delavrancea și I.D. Ștefănescu (nepot al
lui Delavrancea și ginere al lui Vlahuță)2, nu îi
modifică parcursul lui Ghervasie, care se
întoarce în arhipelagul lui monahal, unde se
ocupă cu rugăciunea și pictura, ambele după
canoane, cu activitatea pedagogică (profesor de
muzică bisericească la Secu) și cu rugăciunea. În
perioada 1927-1944 a slujit la Agapia, după care
s-a retras, până la sfârșitul vieții, la Agapia
Veche, unde a înființat și un muzeu de icoane,
obiecte și cărți bisericești. Moare, în plin
comunism, în iulie 1973. În lumea veche a
mănăstirilor moldovenești, numele lui are încă
ecou. În lumea largă, nu se mai știe nimic de
acest „înger pe pământ”, după cum, spontan, l-a
descris IPS Pimen într-un miez de noapte, când
Mircea Motrici, editorul volumului, i-a bătut în
ușă pentru a-l întreba cine e monahul ale cărui
manuscrise tocmai le aflase și citise cu înfiorare.
Important la memoriile părintelui Ghervasie
e, în primul rând, stilul. Stilul nu e deloc simplu,
direct. De altminteri, am ajuns din ce în ce mai
mult să cred că stilul simplu, direct, e stilul
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reclamelor, al sloganurilor. E stilul minciunii
care se dă drept adevăr și pe care naivii o iau
drept promisiune. E stilul unei lumi a sensurilor
degradate. Stilul părintelui Ghervasie e
scorburos, aparține omului precum scoarța
aparține copacului, îl învelește, e parte din
acrețiunile istorice ale autorului. Oamenii
primitivi, adică, da, bunii sălbatici, sunt mari
oratori, vorbesc înflorit pentru că trăiesc printre
flori, trăiesc nelimitat. Stilul amerindienilor, al
„pieilor roșii”, cum li se zicea în literatura
copilăriei mele, era extrem de florid, cu multe
metafore, cu fraze ample, cu analogii epice (nici
homerica descriere a scutului lui Ahile nu e
altfel). Părintele Ghervasie este și el un om
pentru care adevărul existențial, intensitatea unei
situații, a unui context, o înțelepciune de viață, o
mică izbândă sau o mare înfrângere sunt
exprimate amplu, cu volute sonore pentru că vin
din interior, au de călătorit până la suprafața
scriiturii, nu sunt expresii de suprafață, ci de
adâncime, care vuiesc.
Memoriile părintelui Ghervasie se intitulează
Povestirea vieții mele copilărești, adolescente,
mature, iar în urmă vârsta ce trece spre
bătrânețe, care înaintează la adaosul vieții cât
poate fi rânduit de la Cel Prea Înalt Creator al
tuturor ființelor omenești. Fragmente sau Din
viața, copilăria, adolescența, maturitatea,
postmaturitatea și repaosul bătrânețelor
contemplative3 și sunt începute la data de 27
ianuarie 1947, la Mănăstirea Agapia4, având la
bază însemnări („un crâmpeiu de descrieri”) din
martie 1938 purtate aproape un deceniu la sânul
cărților părintelui Ghervasie5. Autorul a lucrat la
ele până în 23 decembrie 1957, când notează, în
încheierea manuscrisului: „Astăzi, 23 Decembrie
1957, am verificat și cetit istoria vieții mele cu
amănunte, evenimente și izbânzi, la care neapărat
trebuie depusă o muncă de sacrificiu de a se
rescrie și corecta ortografic spre a se citi mai clar.
Și cred că voi mai renunța la unele amănunte care
nu mai pot fi povestite. Totodată cred că, din anul
acesta, 1958, pe care-l avem sosit în pragul vieții,
voi contribui și la alcătuirea unui inventar de
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toate bunurile ce le am, până la distribuțiunea lor.
Aranjează-ți toate, bătrâne Ghervasie, căci în
curând va veni vremea să pleci pe un drum lung
și cale neîntoarsă și cele ce le-ai agonisit cine le
va moșteni? Fă-ți o regulă și un plan, ca să nu lași
fără nici o socoteală. Cere pe Dumnezeu în ajutor
și-ți împarte avutul tău comunității, obștei,
bisericii și prietenilor mai de-aproape, care cu
drag te-au iubit și te-au servit cu toată râvna, pe
cât s-a putut”6. Așadar, ultimele paragrafe ale
manuscrisului sunt ale unui om al rânduielii, de
la cea ortografică, la cea patrimonială, iar
rânduiala are rolul de a recunoaște și ușura
existența altora: ortografia face manuscrisul mai
ușor de citit, iar împărțirea cumsecade a
agoniselii îi face pe cei apropiați să se simtă
iubiți. Rânduiala scoate omul din egoism și îl
reașază, în varii feluri, gramaticale sau
testamentare, în sânul comunității din care face
parte, îl reafirmă ca persoană, îl scoate din
izolarea individualistă a egoismului. De aici, din
rânduială, se și naște stilul părintelui, care e bazat
pe „amănunțimi migăloase”, adică pe onestitate.
Dar onestitatea nu poate patina la suprafața
lucrurilor sau schematiza contextele. Totul e
țesătură, fire de tort care nu pot fi cuprinse decât
de pascalianul sau ghervasianul „gând al inimei”:
„Câteva notițe au fost purtate și ici, și colo,
băgate printre cărți, cam tot cu intenția de a le
completa. De multe ori renunțam, și abia m-am
stăpânit să nu le dau foc sau să le rup și să le
arunc în vânt. Gândul inimei m-a stăpânit, și-mi
ziceam că poate aceste mici preculegeri îmi vor
ajuta câtuși de puțin la completarea și inspirarea
ideilor de continuitate, și iată că acum îmi prind
firul din nou și torc din caerul vieții mele până
voi umple fusele de tort pentru țăsătura unicei
vremi ce am urzit-o toată viața mea. Caut să nu
exagerez, nici nu voesc să împodobesc cu fraze,
totuși, fără amănunțimi migăloase nu se poate
face nimic”7.
Nu e deci de mirare că Ghervasie socotește
că, dincolo de starea materială sau culturală a
familiei, „ceea ce-i dat de Sus e mai prețios decât
ceea ce e împrumutat de la om”. De aceea,

142

oamenii zămisliți „cu binecuvântarea lui
Dumnezeu”, de către părinți care s-au lăsat
„îndrumați de poruncile duhovnicești și
bisericești” pe „calea legilor îndreptățite”, au
ajuns „oameni cumsecade, ba chiar oameni de
seamă”, indiferent de originea lor socială.
Temelia acestor existențe rânduite e „bunul simț
al modestiei, cumințenia, respectul și
sinceritatea, devotamentul”. La acestea se
adaugă „neprihănirea sufletului și a trupului” și
„respectul părinților de a-i asculta la toate
povețile lor” – împreună, acestea toate sunt
elementele celor șapte ani de acasă8. Unii oameni
se maturizează mai greu: „Aproximația vârstei de
majorat ar fi cam vârsta de 20 ani, care pentru
unii nu-i suficientă și nu se coace mintea lor. Unii
mai devreme de pârguiesc, iar alții niciodată, ci
rămân aguriți și strepeziți. Aceia se aruncă afară
din societate întocmai ca merele putrede sau
închircite – nici sămânță, nici dulceață nu au,
doar gunoi netrebnic”9.
Această limbă e vorbită de oameni adamici,
de reprezentanții unei lumi patriarhale de mare
bunătate, lumea în care a copilărit Gheorghe
Hulubaru. Abandonat de mamă, crescut de un
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tată care s-a recăsătorit, fiu de țărani de la
cumpăna veacurilor XIX-XX, cu un tată care
muncea pe moșia unui mare proprietar pentru ași câștiga existența, Gheorghe Hulubaru ar fi
trebuit să fie, conform narațiunilor marxistoneoliberale fixate pe violența, bolile, sărăcia și,
în genere, știrbătatea și strâmbătatea lumii vechi
prin comparație cu cea nouă – de Partid sau de
Mall –, un nenorocit, un copil dickensian. Iată
însă că mama și bunica adoptive se dovedesc a
nu fi vitrege cu micuțul Gheorghe: „Mama
adoptivă […] avuse și o fetiță care-i murise așa
că, în dorul ei, și cum nu a mai avut alți copii nici
cu tata, m-a crescut pe mine. Era harnică și
curată. Mama ei, bunica mea de-a doua, mă iubea
tare mult și-i dădea mult în grijă să mă crească
bine. Venea biata bătrână de la Coverca peste
ogoară, cale de 10-12 km, să-mi aducă cămeșuice
noi, izmene, bârnețe, pălărie, apoi zahăr, pâine și
alte bunătăți și îi spunea așa: «Fa Zoița, tu nu știi
ce băet ai, măcar că nu-i al tău propriu, dar eu am
presimțire că acesta ne va pomeni mai mult decât
alții ce nu-i are nimeni»”10. Bunătatea naturală
era așadar colorată de grija pentru rânduială,
pentru memoria liturgică a „pomenirii”. Această
bunică, la rândul ei, e o păstrătoare și o
izvoditoare de microuniversuri rurale, pe care le
scoate, ca Sfânta Vineri, din cuferele, năframa și
sânul ei pentru a i le dărui micului Gheorghe:
„Mamei ei, Casandra Ghe. Cobuz, adică bunică
ce-i ziceam, eu i-am săpat pe cruce cu briceagul
de buzunar numele și data morții sale. Tare mult
m-a iubit cât a trăit biata bătrână. Mi-aduc aminte
cum mi-aducea în sân și năframă zahăr, roșcove,
bomboane și covrigi, pâine și îmi făcea cămăși și
izmene noi [...] La zile mari îmi aducea pălăriuțe
noi, bârnețe. La 2-3 zile, numai ce o vedeam pe
poartă intrând cu o traistă frumoasă, aleasă,
cămașă curată, cu catrințe și legată, după moda
țărănească, cu casâncă ori tulpan cu flori și
frunze verzi pe sub păr, la ceafă și cârlionți albi
pe după urechi, uscățivă și sprintenă”11.
Școala era un alt microcosmos idilic, în care
„învățământul activ” împletea armonios, după
cerințele satului, muncile câmpului cu buchea
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cărții. Învățătorul, Vasile Alexandrescu, e o
figură tutelară, un model de masculinitate
dominând senin și elevii, și câmpurile: „În toată
vremea era de aproape de elevii săi, își iubea
cariera de dascăl și învățător. Era așa, că le
spunea la biserică, din ajun, Popa Toader,
Dumnezeu să-l ierte: «Oameni buni, în cutare zi
este o sărbătorică, se poate face o faptă bună
ajutându-ne unul pe altul. Așadar să ieșim la
prășit la dascălul și învățătorul satului, să-i
scoatem păpușoii din buruean». Învățătorul, la
rândul lui, le mulțumea părinților copiilor. Și tot
așa ieșea și el cu copiii săi la claca părintelui
Toader. Iaca așa trăia preotul cu învățătorul
satului, în perfectă armonie de prietenie. Las să
se știe că Pr. Toader venea la școală și ținea lecții
întregi de catehism, explicându-ne parabole și
tâlcuiri din cărțile sfinte; el punea și note la
catalog. Când ieșeau din sat cârduri întregi de
bătrâni, tineri, copii de școală îmbrăcați ca de
sărbătoare la câmp, Pr. Toader Stan își punea
antereul la brâu, era încălțat cu cizme, în mâini
totdeauna avea o sapă, coasă ori secere pe umere,
iar mama preoteasă ducea traista cu mălai făcut
din ajun sau jertfa de la biserică – colaci și pâine
–, că era, slavă Domnului; lumea ducea fiindcă și
el le da când aveau o treabă de făcut. Iar noi cu
domnul învățător ieșeam cu cârdurelul la plivit
ogoarele cu oticele de la plug, numai cât
împlântai și scoteai cu rădăcini cu tot; alți băieți
și fete mai mari treceau la prășit printre ceilalți
clăcași. Făceam ora noastră de lucru la care ne
punea note și ne explica geografia și științele
naturale; așa, în felul acesta, era viața de
altădată”12. După mai bine de două decenii, în
1917, Ghervasie Hulubaru s-a reîntâlnit cu fostul
său învățător, căruia îi pierduse urma după ce
Alexandrescu s-a mutat într-un sat de munte:
„Dascălul meu era acum încărunțit, bărbat foarte
frumos, nalt, subțirel, cu ochii albaștri și cu
mustața spicuită și groasă, om serios, care nu
râdea, ci numai din ochi îi vedeai sclipirea veselă
și dispusă”. De fapt, toți învățătorii au rămas în
memoria lui Ghervasie ca fiind oameni frumoși,
falnice exemplare ale unui anumit tip de român
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verde: „Tot așa de frumușel era și istalalt dascăl,
V. Osoianu, însă mai spătos, cu mustața blondă,
rară și stufoasă întoarsă peste cuprinsul gurii.
Acesta râdea și bătea a om șăgalnic, deștept și cu
devotament. Mi-aduc aminte ca acum cum la
serbările școlare toți învățătorii erau bărbați
chipeși și frumoși, îmbrăcați toți național, iar la
clasă, peste săptămână, erau surtucari – costume
boerești – dar distingtivi; dintr-o mie de ciocoi
cunoșteai un învățător, așa era moda pe atunci”13.
Cum Nicolai Hulubaru, tatăl lui Gheorghe,
era și lăutar vestit, pentru că învățase să cânte în
armată și apoi mergea la 15-20 de „tocmeli”
(nunți, botezuri, înmormântări) pe an, doar pe la
„boierii cei mari” sau la „boieri răzăși”,
Ghervasie evocă și bogatul univers al cântecului
popular românesc, ale cărui nervuri lirice
străbăteau pentru a o cuprinde întreaga realitate
socială și sufletească a omului: „Întotdeauna
când se strângeau colegii muzicanți la tătuța
acasă se făceau repetiții, aducea fiecare câte un
cântec nou auzit din armată, din tren, culese de
multe ori și din popor – doine de jale, marșuri
funebre, marșuri de nunți, marșuri de invitații,
diferite hori, brâe, polci, aleanuri, doruri,
pribegiri, înstrăinări, cântecul mirelui, a miresei,
a nunilor, a părinților de la care zburau din cuibul
lor, danțul zestrei miresei, hora națională, hora
dinspre ziuă, hora nomazilor, hora Domnească,
cărășelul, ciocârlia, hora ciobănească, brâu
ciobănesc, bătuta, vârtelnița etc. Nu mai țin
minte câte titluri originale aveau cântecele
românești, culese din toate provinciile Țării
Românești, care în vremea noastră nu mai sunt.
Toate s-au dus. S-au dus cântecele, portul,
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credința și obiceiurile noastre
mândre și frumoase și au venit
altele urâte și slute și ne-au
lăsat frunțile posomorâte.
Doina nu mai cântă în codru,
nici poveștile la vatră, au plecat
ca niciodată, să nu mai fie fata
fată, nici flăcăii ca holteii, să se
însoare
cu
temeiu”14.
Ritualizarea nu doar a marilor
momente de trecere – nunți,
botezuri, înmormântări – ci și a existenței
cotidiene, a hesiodicelor munci și zile dintr-o
societate agrară, s-a dus odată cu dispariția
acestei armături lirice a vieții românești.
Existența a devenit posomorâtă pentru că
întâmplătoare, dependentă de sensuri străine ei,
de împrumut.
Moșierul nu se comporta nici el conform
clișeelor mizerabiliste marxisto-neoliberale, ci
era mai degrabă omenos cu țăranii, astfel încât
tatăl lui Gheorghe putea să ducă un trai destul de
îmbelșugat muncindu-i pământurile: „Avea tata
pământ puțin. Până la împărțirea fraților și a
surorilor să fi avut până la 20 prăjini și alte 20
prăjini de la soția lui de-a doua, încolo muncea la
boeresc în parte și avea de toate”15. Latifundiarul
cu pricina era colonelul Sergiu Candiano
Popescu, fost prefect de Ismail și de RâmnicuSărat, veteran al Războiului de Independență din
1877-78, spirit practic, interesat de naționalizarea Dobrogei, unde și-a și luat moșii, om
dedicat binelui obștesc și propășirii naționale
prin muncă, școală și merit. Iată cum îl vedea
micul Gheorghe pe Sergiu Candiano, omul care
stăpânea satul Păstrăveni: „De multe ori mai naveam ce face și atunci mă duceam la curtea
moșierului – veteran de război de la 1877; avea
moșia Păstrăveni și eu mă angajam la mânat boii
la pluguri [...]. Aici aveam 7 lei pe lună și câte o
harchină de mămăligă cam ca de la ochii boului
în jos. Făina, cum o aducea de la moară
proaspătă, era întotdeauna necernută și cu câte un
grăunte, dar era fiartă bine, mirosea frumos și se
rupea pături precum cozonacul. Era mestecată de
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2 băieți ai lui V. Adesa, bucătarul plugarilor.
Bucătăria din ghintă era purtată de 4 boi pe câmp
[...] Colonelul era om celebat, neînsurat, avea
fată în casă, menajeră pe d-ra Ana Gorgos, care
mai târziu a ajuns în locul vătavului ca
administrator la fratele ei, Costică Gorgos. De la
curte să dădea pâine de orz sau săcară la
muncitori, supliment – un sfert de pâine și un
căușel de măsline și câte un con de sticlă ori
ceașcă de aramă cu rachiu din velnița de la curte.
Pe țarină, adică pe moșie, aducea putina cu
scrâmbii ori icre sau măsline, butoiu cu varză
acră sau verde și din turmele de vite ce pășteau
pe pârloage tăia câte un mânzat sau bou bătrân
[...] Colonelul Sergiu Candiano Popescu era un
om posac, nu-l vedeai de multe ori râzând, dar
destul de serios, milităros, avea toată încrederea
în ce i se raporta de cătră oamenii lui, dar era şi
o persoană naţională, îi plăceau festivităţile
armatei. Organiza pentru noi, şcolarii, două
serbări cu teatru popular. Venea la paradă armata
Reg. 15 Piatra Neamţ la iarmarocul de la
Davideni, în ziua de Pintilie Călătorul, şi alta la
29 August, organizată cu manevre de luptă ca pe
timpul Iui Ştefan cel Mare. Noi, copiii, cu toţi
învăţătorii din satele megieşe, ba şi de peste
Moldova, toţi aveam drapele trei colori, fanfare
improvizate din lăutari, rezervişti de la muzica
militară cu tobe și tobobas. Iar noi, copiii de
şcoală, cântam imnuri naţionale, fiecare sat în
costumul lui, cu învăţătorii şi soţiile lor tot în
costum naţional, iară moda surtucărească, straie
strâmte, le purtau obicinuit în clasă, la catedră,
cât şi în societate. După faptele filantropice ce le
avea colonelul ca om social-naţional, patriot,
luptător ce s-a distins, merita să fie bravurat,
decorat cu Steaua României cea mai distinsă şi
împroprietărit chiar ca un prinţ. Dar, când i se
spunea ceva despre Dumnezeu sau de biserică,
întorcea capul în altă parte, parcă s-ar fi scuturat
de gulerul hainii şi zicea aşa: «asta nu-i treaba
mea, eu am fost şi sunt militar, cu biserica n-am
nimic, treaba voastră şi popilor». Cât o fi fost
viaţa lui de orânduită ca celibatar, însă după o
vreme oarecare a căzut într-o zăcere şi boală fără
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leac, că toți doctorii cei mai iscusiţi n-au putut
să-l vindece. La urmă toţi l-au sfătuit că leacul
numai de la popi îl poate avea. Încutremurat, ca
şi cum l-ar da pe seama morţii, nu mai avea nici
o nădejde, însă fata cea înţeleaptă şi cu minte i-a
spus aşa: «nu, boierule, nu aşa, ci preoţii să facă
rugăciunile lor, noi să credem şi veţi vedea că nu
sunteţi de moarte, aveţi încă de trăit»”. Cu
rugăciunile preoților și ale sătenilor, Candiano sa însănătoșit și: „A mai trăit încă vreo 15-20 ani
până ce‘a făcut ceea ce făgăduise, adică
reparaţiile bisericii din Păstrăveni, o altă biserică
de piatră în locul celei vechi, de lemn, din satul
Rădeni, cătunul Păstrăveni, care aparţinea tot de
moşia lui. O bisericuţă monument de artă, pictată
de pictorul Norocea cu alți meşteşugari buni, cu
hramul Sf. Sergiu, patronul colonelului. Aceasta
a fost prima faptă. A doua a fost Şcoala de
Agricultură şi a treia a fost împroprietărirea
ostaşilor de dinainte de războiul din 1916. Era sat
nou care purta numele Sergiu Candiano Popescu,
comuna Păstrăveni, actualmente gospodăria
sătească a colectivului şi Şcoala de Agricultură
pentru tineri feciori, ce-i gospodărie nouă în
zilele noastre”16.
Note:
1. Arhimandrit Dionisie I. Udișteanu, Ieroschimonahul
Ghervasie Hulubaru, ed. Mircea Motrici (Suceava: Editura
Mușatinii, 2006).
2. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 117-118.
3. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 64.
4. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 57.
5. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 59.
6. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 185.
7. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 60.
8. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 60-61.
9. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 61.
10. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 64-65.
11. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 81-82.
12. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 68-69.
13. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 70-71.
14. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 72-73.
15. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 65-66.
16. Udișteanu, Ieroschimonahul Ghervasie, 76-78.
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SERAPHIM ROSE:
SUBTERANELE
LIBERALISMULUI (II)
Dan TOMULEŢ
Am alocat prima parte a acestui articol problemei
adevărului absolut, pentru a înţelege mai bine
conceptul de nihilism, aşa cum îl foloseşte Seraphim
Rose, şi pentru a pătrunde sensul afirmaţiei sale că
liberalismul este o forma fundamentală a
nihilismului. Într-o tipologie care cuprinde patru
categorii de bază – liberalismul, realismul, vitalismul
şi nihilismul distructiv – liberalismul ocupă treapta
cea mai de jos, însă nu din cauza anvergurii influenţei
sale, care este considerabilă, ci mai degrabă din
pricina intensităţii mai reduse a tendinţelor sale
nihiliste. În opinia acestui autor, polivalenţa
nihilismului este reductibilă la succesiunea acestor
tipuri, succesiune care constituie totodată şi o istorie
a nihilismului în care fiecare etapă adânceşte răul
celei precedente. Astfel, liberalismul modern, ale
cărui origini se găsesc în umanismul renascentist,
ajunge la apogeu la răspântia veacurilor XIX şi XX,
datorită operei lui J.S. Mill. Realismul, ale cărei
origini se află în Reformă şi Iluminism, a fost
reprezentat de gânditorii socialişti moderni, cu toate
că spiritul său se regăseşte astăzi şi în opera
filosofilor empirişti şi scientişti. Vitalismul, al cărui
mare profet a fost Nietzsche, a avut ca forme de bază
simbolismul, ocultismul, expresionismul şi filosofiile
mistice de la sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX, în timp ce nihilismul distructiv s-a
manifestat prin războaiele mondiale, dar şi în opera
marilor anarhişti. După cum se poate observa, aceste
perioade şi forme ale nihilismului se suprapun,
motivul fiind maturizarea lui în ritmuri diferite la
popoare diferite.
Rose nu distinge net între formele nihilismului şi
formele imanentismului, considerându-le şi pe unele
şi pe celelalte nişte ideologii laice întemeiate pe
iluzia autonomiei omului în raport cu Dumnezeu. El
îşi întemeiază opinia pe ideea larg răspândită printre
criticii modernităţii conform căreia, lipsit fiind de
temei ultim în el însuşi, omul contemporan trăieşte cu
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impresia că poate fi bun cu sine şi că poate ajunge
singur la fericire. Rezultatul inevitabil al acestei
opţiuni este însă un plictis de dimensiuni ontologice,
singura fericire la care omul poate aspira prin el
însuşi fiind satisfacţia searbădă a plăcerilor trupeşti şi
bucuria infantilă a jucăriilor societăţii de consum.
Ideea autorului, în mare măsură îndreptăţită, este că
acesta este adevăratul spirit al liberalismului.
Căldicismul liberal nu a convenit însă spiritelor
seculare mai aprige, care au căutat mijloace mai
eficiente de secularizare şi de îndepărtare a lui
Dumnezeu din conştiinţa şi existenţa oamenilor, dat
fiind faptul că prezenţa lui stânjenea şi chiar făcea de
ruşine fericirea ieftină a plăcerilor de tot felul. Din
această atitudine s-a născut realismul, care a renunţat
nu doar la cultura religioasă, ci şi la orice fel de
complexitate filosofică şi culturală, aşezând în locul
lor marile simplificări doctrinare ale ideologiilor
totalitariste de tip fascist şi comunist. Aşa au dispărut
bisericile şi mânăstirile din Rusia, cu excepţia celor
vizitate de turişti, şi tot aşa au dispărut şi centrele
spirituale din Tibet. Realismul descris de Rose este o
formă radicalizată a imanentismului şi deci a
nihilismului, o modalitate de încorsetare a omului
într-un regim secular al producţiei muncitoreşti şi al
fericiri materiale, de transformare a lumii şi a vieţii
într-o uriaşă fabrică. Acelaşi spirit al eficienţei
muncitoreşti şi al simplismului intelectual animă încă
şi astăzi poziţiile recâştigate ale liberalismului şi
aplecarea marilor companii de a transforma viaţa
omului în dolari.
Rigoarea realismului nu a rezistat însă nici ea
prea mult. Dacă fericirea este aici şi acum, ideea
amânării ei pentru mai târziu nu poate rămâne prea
multă vreme pe piaţa valorilor. Mai mult, simplismul
şi doctrinarismul arid şi-au pierdut repede
atractivitatea, obligate fiind să facă loc experienţei şi
trăirii. Astfel, s-a renunţat la intelect în favoarea
emoţiei, acţiunea a fost înlocuită de aventură, iar
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plăcerile au pătruns în zodia exoticului. Logica,
gândirea şi sistemul au cedat în favoarea
iraţionalităţii; şi ce fior poate fi mai intens decât acela
al revoltei împotriva oricărei autorităţi? Vitalismul
devine astfel o explozie a nebuniei şi o răbufnire a
dezordinii, care conduce în cele din urmă la aroganţa
distrugerii. La urma urmei, pentru a-l elimina pe
Dumnezeu din conştiinţa oamenilor şi a obţine astfel
liberalizarea sinucigaşă a poftelor, trebuie distrusă
vechea civilizaţie creştină şi trebuie eliminate sau
răstălmăcite instituţiile şi valorile ei. Aşa se ajunge la
nihilismul distructiv, care nu mai este o simplă formă
de ateism – ateismul nefiind decât filosofia
plicticoasă a unor minţi lipsite de profunzime – ci o
manifestare a anti-teismului militant, care atinge
profunzimea satanică a tainei fărădelegii.
Trecerea de la o etapă la alta s-a făcut, este
adevărat, prin intermediul unor demersuri critice, dar
acestea nu au fost însă niciodată suficient de radicale
pentru a depăşi nihilismul însuşi, dovedindu-se în
final doar nişte tactici de aprofundare a atitudinilor
nihiliste. În felul acesta, lipsa de vlagă a
liberalismului a produs în reacţie realismul, în timp
ce ariditatea şi rigurozitatea realismului a dat naştere
vitalismului, a cărui revoltă împotriva ordinii şi a
autorităţii, chipurile în numele vieţii, a condus la
formele distructive ale nihilismului. Nihilismul
distructiv este ideea şi starea de spirit necesară
distrugerii ordinii creştine, în favoarea utopiei
construirii unui rai pământesc secular, aşa cum au
visat la vremea lor fascismul şi comunismul. Deşi
marile ideologii totalitare ale secolului XX au pierit,
utopia raiului secular persistă şi continuă să
asuprească fiinţa umană, impunându-i ritmul acerb al
aşa-numitei dezvoltări. Ea poate sluji astăzi ca temei
ideologic al unui nou totalitarism. A rămas, aşadar, în
prezent o formă difuză de nihilism imanentist, care a
pătruns atât de adânc în mintea şi inima oamenilor
încât, ne spune autorul, „nu mai există niciun ’front’
pe care să i te poţi împotrivii”;1 iar cei care cred că
luptă împotriva lui nu fac decât să-i folosească
armele, pe care le întorc involuntar împotriva lor
înşişi. Este vorba despre cei care îşi imaginează că
apără democraţia, liberalismul, progresul, umanismul
şi drepturile omului, care nu sunt decât nişte forme
mânjite de nihilism ale imanentismului contemporan,
mult prea slabe pentru a i se împotrivi. Contra
nihilismului nu se poate sta decât cu adevărul
absolut, iar acest adevăr nu este de factură discursivă,
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ci de natură spirituală.
Liberalismul lipsit de cârma acestui adevăr nu
mai poate şi nu mai caută să apere o moştenire
creştină în care nu mai crede cu adevărat,
transformându-se astfel într-un mediu în care
adevărul nu doar că nu mai ocupă centrul atenţiei, ci
este uneori chiar în mod explicit agresat şi considerat
a fi, ne spune Rose, un fel de „capital nerodnic rămas
dintr-o epocă trecută”.2 Niciun liberal dintre cei care
se vor în pas cu vremea nu mai crede cu adevărat în
existenţa adevărului absolut sau în adevărul creştin.
Valorile creştine nu mai sunt decât nişte lozinci
menite să înfrumuseţeze discursurile publice.
Dumnezeul care face ca lumea să depindă de el este
mult prea incapabil de compromisuri în privinţa
pretenţiilor lui faţă de noi şi, în plus, nu se descoperă
decât în experienţa sfinţilor şi a credinţei umile,
ocolind aroganţa inteligenţei moderne. Din această
cauză, gândirea actuală devenită liberală s-a străduit
să ne ofere un Dumnezeu mai îngăduitor faţă de
preocupările şi afacerile noastre. S-a născut astfel
deismul şi Dumnezeul idealismului german, care nu
mai este o fiinţă reală, ci doar o abstracţiune a minţii
omeneşti care, în opinia lui Rose, „simte încă nevoia
explicaţiei, după ce şi-a pierdut dorinţa mântuirii”.3
Acesta este Dumnezeul mort al filosofilor, care-l
făuresc după propria lor voinţa ca pe un idol al
modernităţii care a pierdut contactul cu Dumnezeul
cel viu. Este un Dumnezeul lipsit de vlagă, pe care
ateismul îl desfiinţează cu uşurinţă; un Dumnezeu
dezinteresat de om şi incapabil să acţioneze în lume;
un Dumnezeu mai slab decât oamenii care l-au
inventat. Acesta este Dumnezeul la care liberalismul
are acces, preferând, în consecinţă, să-şi construiască
lumea pe un teren considerat mai solid, adică, pe om.
În consecinţă, pe plan religios, spre deosebire de
creştinul care gustă părtăşia cu Dumnezeul său,
liberalul deist nu are parte de satisfacţii religioase.
Din această cauză, el confundată necredinţa lui cu
credinţa, pe care o toarnă în tiparul umanismului şi o
reduce, ne spune Rose, la „o minimă mărturisire de
credinţă care maschează o credinţă efectivă în
nimic”4. După acelaşi autor, culmea realizărilor
religioase ale liberalismului este „fuziunea dintre
terminologia creştină şi mentalitatea lumească
obişnuită”5. Pentru umanistul liberal, eternitatea a
dispărut cu totul în spatele unor metafore complet
retorice; şi pentru că viaţa creştină nu are sens decât
în lumina vieţii veşnice, atunci când viaţa veşnică
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devine o simplă idee, la fel devine şi viaţa creştină.
Din punct de vedere etic, liberalismul lipsit de
cârma adevărului absolut tinde să se transforme în
destrăbălare şi abuz. Dată fiind religiozitatea mai
mult decât subţire a liberalului, efectele etice ale unei
astfel de credinţe în Dumnezeu sunt cvasi-nule, fapt
care impune căutarea unor surse imanente ale eticii.
Liberalul e convins că se poate trăi bine în lume, fără
credinţa în rai sau iad, neglijând avertismentul lui
Dostoievski conform căruia, în absenţa credinţei în
nemurire, orice lucru este permis. Iată de ce,
consideră autorul, ateismul nu este decât o explicitare
a esenţei liberalismului, umanismul său fiind greu
separabil de ateism. Umanistul liberal, dar şi creştinul
liberal, care din punct de vedere practic este un ateu,
nu mai cred decât în această lume, lipsit fiind de
credinţa, experienţa şi cunoaşterea lumii de dincolo.
Iar dacă totul este în această lume, oroarea acestui
fapt este ascunsă numai de capacitatea noastră de a ne
auto-înşela. În aceste condiţii, orice vis suicidar al
progresului devine acceptabil, conform dictonului:
după mine, potopul. Oarecum ironic, dacă privim din
unghiul acesta, bolşevismul nu este nici el decât o
conştientizare de sine a liberalismului. Dar, în
momentul în care toţi oamenii vor fi eliberaţi de sub
jugul transcendenţei, exact atunci viaţa fericită
imaginată de liberal va deveni imposibilă. Nihilistul
care se va naşte atunci va vedea în liberalism ultima
formă a iluziei pe care liberalismul o tratează astăzi
cu dispreţ şi va introduce haosul sau dictatura.
Forma creştină de organizare politică, susţine
Rose, nu este democrată, ci monarhică, una fiind
inversul celeilalte, în ce priveşte originea şi scopul
puterii. Forma extremă a democraţiei este politica
nihilistă sau anarhia, o formă politică întemeiată în
exclusivitate pe om şi destinată în exclusivitate lui.
Anarhia este dictatura fiecăruia. În sfârşit, forma
liberală de guvernare se vrea un compromis între
principiul autorităţii venite de sus şi principiul
autorităţii venite de jos, indiferent dacă vorbim
despre monarhiile constituţionale sau despre
democraţiile reprezentative. Liberalismul încearcă să
menţină un echilibru precar între două principii
politice contradictorii, care sunt autoritatea şi
revoluţia. Conflictul aflat în sânul politicii liberare ar
fi, aşadar, faptul că nu putem crede în acelaşi timp în
ambele principii şi nu putem conduce în acelaşi timp
prin voia lui Dumnezeu şi prin voia poporului. Acesta
este motivul pentru care, în liberalismul american, de
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exemplu, Dumnezeu nu are decât o funcţie
ceremonială. Între această formă de guvernare şi un
guvern ateu care se îndreaptă spre anarhie nu există
nicio diferenţă esenţială. Astfel, concluzionează
Rose, „un guvern trebuie să conducă prin harul lui
Dumnezeu sau prin voinţa poporului; trebuie să
creadă în autoritate sau în revoluţie”6. Compromisul
acestora nu poate fi decât temporar şi aparent,
întrucât revoluţia nu se opreşte înainte de a construi
„împărăţia totalitară a acestei lumi”7, iar liberalismul
nu poate decât amâna acest deznodământ, incapabil
fiind să i se opună.
Prin urmare, liberalismul compromite adevărul în
aceeaşi măsură în teologie, în etică şi în politică. În
opinia autorului, el nu este decât încercarea de „a
prezerva pentru o vreme roadele unui sistem şi ale
unui adevăr cu privire la care a devenit nesigur sau
sceptic”8. Apologiile liberalismului nu pot fi
filosofice, ci, în cel mai bun caz, doar pragmatice şi
emoţionale. Ceea ce izbeşte la liberal nu este însă atât
caracterul inadecvat al doctrinelor sale, liberalul
nefiind deranjat de inconsistenţe filosofice, cât mai
ales incapacitatea lui de a înţelege această
inadecvare. Pentru el contează scopurile lumeşti,
toate celelalte nefiind decât nişte idei vagi şi nişte
abstracţiuni decorative. El nu caută absolutul nici în
cultură şi nici în religie, ci doar în afaceri şi confort.
Aspiraţia lui către adevăr a fost înăbuşită.
Urmând acelaşi model, cultura lui se reduce la
erudiţie şi decoraţiuni, atunci când nu se răţoieşte la
lipsa de consistenţă a unei lumii pe care el însuşi a
creat-o. Liberalul este bogatul din pilda lui Lazăr sau
cel din pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina. El nu
poate renunţa la aroganţa averilor lui, pentru a
îmbrăca umilinţa şi sărăcia oricărui căutător autentic
al adevărului. În lumea liberală, întrebările ultime
rămân fără răspuns, valoarea ei întemeindu-se pe
încercarea de a depăşi un nihilism militant, care
consideră că orice lucru merită să piară, pentru a
accepta un nihilism placid, care nu înţelege motivul
pentru care ele ar trebui să existe. Totalitarismele
nihiliste şi-au asumat sarcina reeducării forţate a
popoarelor întru nihilism. În Occident, aceeaşi scop
este atins astăzi cu mai multă delicateţe, prin
intermediul
lumii
academice,
manipularea
intelectuală înlocuind coerciţia exterioară. Această
acţiune e mascată, desigur, de un munte de vorbării
sofisticate, intelectualul liberal transformându-se
dintr-un apărător al adevărului într-un magician
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specializat în arta fumului şi oglinzilor. În felul
acesta, academicianul dă mâna cu nimicitorul. În
locul adevărului, universitatea îţi oferă astăzi istoria
ideilor, iar setea de adevăr a tânărului e extirpată prin
reeducarea lui academică întru relativism. Lumea
academică s-a transformat într-o sursă a corupţiei
omeneşti, pentru că e profund corupător să auzi sau
să citeşti cuvintele unor oameni care nu cred în
adevăr; e profund corupător să primeşti în locul
adevărului parodiile lui, faţade ideatice în spatele
cărora nu se află nimic; şi e profund corupător să
lucrezi într-un mediu din care adevărul a fost exclus.
Răul aparţine în primul rând sistemului care
înlocuieşte adevărul cu glasul nulităţilor băgăcioase
şi abia în al doilea rând profesorilor care propagă
aceste ideologii.
Din nefericire, în lumina criticii lui Rose, puţine
sunt lucrurile care se pot spune în apărarea
liberalismului. Rechizitoriul spiritual al acestui
călugăr american rusificat este justificat. Totuşi,
includerea liberalismului printre formele nihilismului
nu trebuie făcută cu prea multă grabă. Desigur, pentru
că liberalismul este aşa cum autorul îl descrie,
sentinţa lui e greu de atacat, însă liberalismul nu
trebuie să fie o formă de imanentism. De fapt, ceea ce
Rose acuză, şi acuză pe bună dreptate, este
imanentismul liberalismului contemporan, dar
liberalismul poate fi aşezat şi pe temelia frăţietăţii
creştine. Atotputernicia nu este o putere anume, ci
puterea care lucrează totul în toţi. În astfel de
condiţii, liberalismul încetează de a mai fi o instanţă
a progresivismului lăcomiei capitaliste, limitându-se
la ceea ce-l caracterizează cu adevărat, la toleranţă şi
respect faţă de opiniile pe care nu le susţinem şi faţă
de purtătorii lor, desigur, în limitele aspiraţiei către
adevăr. Dat fiind faptul că adevărul discursiv este
perspectival şi pentru că cel absolut nu îmbracă
niciodată forme discursive concrete, atitudinea de
toleranţă se impune, dar, după cum spuneam, sub
călăuzirea adevărului spiritual. Chiar dacă adevărul
acesta rămâne apofatic, el este totuşi tangibil în
ordine spirituală, iar efortul obţinerii sale are o uriaşă
influenţă binefăcătoare asupra ordinii gândirii şi a
societăţii.
În al doilea rând, monarhia prin ea însăşi nu aduce
îmbunătăţiri majore, întrucât poate fi şi ea la fel de
imanentistă precum liberalismul actual. La urma
urmei, unele dintre ţările liberale reprezentative sunt
monarhii, desigur, nu absolute; dar chiar cu
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monarhiile absolute, omenirea nu a avut experienţe
tocmai înălţătoare. Îmbunătăţiri majore aduce numai
transformarea omului după chipul lui Hristos, lucru
care face respirabilă orice modalitate de organizare
politică. Faptul de a ne pune speranţele într-un
sistem, mai degrabă decât în transformarea omului,
este iluzia care a marcat întreaga evoluţie politică a
lumii. Fără îndoială, pentru a se putea lucra eficient
la transformarea omului prin adevăr şi la elevarea lui
spirituală autentică, ajutorul statului este de
neînlocuit, nu pentru a constrânge pe cineva, ci
pentru a susţine proiectul acesta şi pentru a cultiva
oamenii capabili să-l conceapă şi să-l coordoneze. La
urma urmei, susţinerea proiectului bunăstării
spirituale a cetăţeanului este una dintre sarcinile de
bază ale statului. Dată fiind raritatea oamenilor în
stare să înţeleagă valoarea unui astfel de lucru,
probabil că monarhia ar presta cu mai multă eficienţă
astfel de servicii, însă ea trebuie să monarhia
filosofilor lui Platon, adică, a acelor oameni care au
descoperit un bun al vieţii superior bunurilor trupeşti,
fără să-şi piardă totuşi abilităţile şi dispoziţiile
intelectuale. Platon a avut dreptate atunci când a
afirmat că problema politică îşi va găsi soluţia doar în
momentul în care nişte filosofi, adică, nişte oameni
cu abilităţi intelectuale deosebite, vor descoperi un
bun superior bunurilor materiale, respectiv, un bun de
natură spirituală capabil să le absoarbă energiile pe
care altfel le-ar fi folosit pentru dominarea altora şi
acumularea de averi.
În concluzie, este important să distingem între
monarhia adevărului şi monarhia celor care pretind
că-l reprezintă. Adevăraţii ucenici ai adevărului sunt
dedicaţi adevărului, nu utilizării numelui său pentru
satisfacerea voinţei lor de putere şi de plăcere, pentru
că există o diferenţă între Dumnezeu şi idoli.
Note:
1. Seraphim Rose, Nihilism: The Root of the Revolution
of the Modern Age (On line) p. 4.
2. Ibid, p. 10.
3. Ibid, p. 11.
4. Ibid
5. Ibid
6. Ibid p. 13.
7. Ibid
8. Ibid

149

CULTURA ROMÂNĂ LA... START
Ovidiu PECICAN
Culianu apucase, în 15 decembrie 1983, să
scrie un text care, continuând reflecția din
pamfletul-program Cultură română?, întrezărea
o zare de lumină. Scrisoare deschisă către
Gabriel Liiceanu după lectura Jurnalului de la
Păltiniș1. Aici, dintru început, autorul proclama
că apariția cărții comentate însemna „deplina
ieșire în lume... a primului gânditor român de
după război”2. Era o recunoaștere pe cât de
spontană și de lipsită de rezerve, pe atât de
neașteptată la cineva care căutase în toată
producția filosofică, estetică și științifică
românească de după război măcar o singură idee
și... nu o zărise. Culianu nu putea ignora, la acea
dată, revenirea pe piața de carte din țară a
fenomenologului Mihai Șora, care în 1977 își
publica Sarea pământului. Nu era de trecut cu
vederea nici existența unui filosof oral nealiniat
cum era Cezar Mititelu, pentru eliberarea de sub
presiunile Securității a căruia făcuse greva
foamei la Paris, în Place de Trocadero, încă în
mai 1978, scriitorul Al. Monciu-Sudinski.
Despre acest eveniment se vorbise explicit și pe
larg la Europa Liberă, astfel încât transfugul
preocupat de propria afirmare în câmpul istoriei
religiilor nu avea cum să ignore existența acestui
practicant liber al filosofării din România
momentului. Nu este de crezut nici că era cu
totul insensibil la voga neortodoxă a causeurului care era Petre Țuțea prin spațiile publice ale
Bucureștiului. Și totuși, nici unul dintre aceștia
nu îl sensibilizase până la a considera că
filosofia liberă de marxismul obligatoriu se
putea întruchipa sub flamurile roșii ale
socialismului.
Remarca avea valoarea unui superlativ
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pentru cel care nu găsise niciun gânditor original
în România postbelică. Prin publicarea
Jurnalului de la Păltiniș, credea Culianu,
„Noica și Liiceanu au privilegiul de a ctitori
ceea ce, aiurea, s-a ctitorit demult: o cultură
demnă de acest nume”3. În ochii autorului
scrisorii, magistrul și pupilul erau deci
începători de serie, primii intelectuali care se
înălțau în România socialistă la idee. Fiind
ridicați la rangul de eroi eponimi4 ctitori ai unei
culturi românești autentice, și înzestrați cu
trăsături morale exemplare5, cei doi protagoniști
ai cărții – unul explicit, celălalt implicit –
îndreptățesc apelativul de eroi, atât în calitatea
lor de spărgători a gheții ideologice și din
perspectiva afirmării unei gândiri libere, cât și în
cea de protagoniști ai narațiunii din volum.
„Rareori se ivește o carte atât de frumoasă ca
Jurnalul de la Păltiniș”6, conchidea, fără
rezerve, comentatorul.
Desigur, Noica era la acea dată un nume
cunoscut7. El nu izbutise însă să îl impresioneze
până atunci pe Culianu prin ceea ce scrisese,
nimic din recolta operei noiciene nepărându-ise, la rigoare, profesorului de la Groningen
demn de admirație8. Dacă identificarea
filosofului cu silueta creionată sarcastic în textul
său din 1982 s-ar dovedi adevărată, ar exista
motive pentru a se susține chiar că Ioan Petru
Culianu nutrea un anume dispreț față de
eforturile lui Noica de a articula o filosofie
idealistă proprie într-un context marxistonaționalist cum era cel oferit de România lui
Ceaușescu9. Acest complex de superioritate al
mai tânărului savant care ambiționa să îl
depășească pe Mircea Eliade pe tărâmul istoriei
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și fenomenologiei religioase, al literaturii și, în
general, în toate planurile se dezvăluie și în noul
text, unde o admirație dificil de reprimat este
asortată cu multă condescendență. De astă dată
devine însă inteligibil, căci – zice acum Culianu
– „Ce era măreț la el era deopotrivă de supărător.
Noica știa. El știa totul, fiindcă avea o
perspectivă ontologică asupra întregului. [...] ...
Putem noi oare să acceptăm că Noica știa ceva
ce noi nu știm? [...] Ce spunea crea stupoare.
Căci el știa ce alții nu știau. Avea geniul său
socratic care-i șoptea la ureche”10. Aerul de
atotștiutor în pofida evidențelor pe care Noica
părea că îl afișează îl scotea din fire pe Culianu.
Și mai era, desigur, și întrebarea lui Liiceanu,
care îi aparținea – se vede – și lui Culianu
însuși: „oare soluția e, într-adevăr, să înveți
grecește și să-l traduci pe Platon? Mai ales că
Noica părea în același timp a crede că, prin astfel
de întreprinderi, românii vor intra deodată în
universalitate”11.
Este, de aceea, interesant de urmărit cum
apare Noica în scrisoarea adresată lui Gabriel
Liiceanu. El este „moașă” – precum Phaenarete
(nume ce înseamnă „cea care aduce virtutea la
lumină”), mama lui Socrate –, gânditorul antic
comparându-și travaliul filosofic cu a ei, în
calitate de soție (în dialogul platonician
Theaitetos). Se înțelege astfel de ce Culianu îi
aduce lui Constantin Noica elogiul de a-l
compara cu Socrate însuși. Cum însă nici
Socrate nu a lăsat nimic memorabil decât în
paginile pe care le-a scris discipolul lui, Platon,
la fel nici Noica nu pare demn de o admirație
mai mare decât cea acordată unei moașe: se
elogiază talentul lui de a furniza un urmaș cu
adevărat redutabil, pe „Moștenitor”12.
În calitatea sa de „moșitor”, Noica i-a deschis
Moștenitorului (lui Gabriel Liiceanu, căruia i se
distribuie acest rol simbolic într-o frumoasă
parabolă originală) drumul spre regatul care
există „deja-dar-nu-încă”; un mod de a spune că
acest „regat” – teritoriu, perimetru de acțiune a
gândirii, topos metafizic – este pe cale de a se
întruchipa, căci condiția necesară existenței sale
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s-a actualizat, chiar dacă deocamdată nu și
condiția suficientă13. Împreună, „Moașa” și
„Moștenitorul” devin astfel protagoniștii
momentului inițial în care un nou teritoriu
(„regat”) se plămădește, se pregătește să devină
vizibil, să existe în toată puterea cuvântului.
Deja lucrurile s-au complicat în discursul lui
Ioan Petru Culianu. În loc să se exprime clar și
deschis, transparent, conform propriilor
exigențe formulate cu numai un an înainte,
criticul de direcție optează pentru calea
exprimării prin pilde și istorii exemplare cu iz
mitologic. Discursul lui este, de astă dată,
ultraelaborat, saturat de referințe filosofice,
antropologic-culturale și religioase, amestecând
planurile și trimiterile într-o pastă proprie nu
lipsită de farmec, dar deloc conformă cu
exigențele enunțate de cel care critica
expresivitatea încâlcită, voit criptică, a
savanților români (modelul Iorga). Barochizarea
frazei a debușat, la Culianu, în barochismul
suprasaturat de referințe culturale practicat acum
de el însuși. Textul s-ar dori, poate, o mostră
despre cum ar trebui să arată noua formulă a
elitelor culturale din România și precede
formulările din textul scris la moartea lui Mircea
Eliade. El se situează departe de clasicitatea
translucidă recomandată și pe care, acolo unde
era constrâns să o arate, Culianu chiar o
practica14.

Note:
1. Ioan Petru Culianu, „Scrisoare deschisă către
Gabriel Liiceanu după lectura Jurnalului de la Păltiniș”,
în Păcatul împotriva spiritului, Iași, Ed. Polirom, 2005,
p. 209-214. Textul a apărut inițial în Limite, Paris, nr.
44-45, ianuarie 1985.
2. Ibidem, p. 209.
3. Ibidem, p. 213.
4. Ibidem, p. 213. „... în România aceasta care nu se
mai trezește din catastrofă, Moașa [= Constantin Noica
– n. O.P.] și Moștenitorul [= Gabriel Liiceanu] sunt
figuri exemplare, eroice, ceea ce explică de ce Jurnalul
de la Păltiniș al lui Gabriel Liiceanu este și el o carte
extraterestră...”
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5. Ibidem, p. 211: „... mărturie despre un mandarin
candid care crede că omul este în măsura în care are
acces la cultură, scrisă cu pathos sobru de un sceptic ale
cărui candori sunt mai reținute...” Idem, „Constantin
Noica”, în Studii românești. II: Soarele și Luna.
Otrăvurile admirației, Iași, Ed. Polirom, 2009, p. 228:
„... a fost un Nastratin Hogea al intelectului. Avea
candoarea lui Don Quijote, dar în Balcani împrejurările
și împrejurimile miros a Nastratin. Erou extraordinar, de
altfel. Să spunem atunci că Noica a fost nu un Don
Quijote ratat, ci un Don Quijote local”. Noica este deci
descifrat ca erou dar ca unul balcanic, nu european și
nici de anvergură occidentală ori universală; unul
„local”. Și: „Noica era ultimul uriaș rămas în țara
piticilor”. Adică, uriaș, dar rămas printre pitici, gigant
numai în comparație cu contextul uman diminuat.
6. Ibidem, p. 211.
7. Idem, „Constantin Noica”, în Studii românești. II:
Soarele și Luna. Otrăvurile admirației, ed.cit., p. 228:
„În realitatea românească, Constantin Noica nu mai era
demult o persoană, ci o instituție” spune autorul,
precizând prudent (și condescendent?) arealul în care
filosoful avea relevanță. Contribuția lui „... îl
proiectează pe pânza subțire și schimbătoare a
eternității. Care eternitate? Aceea și numai aceea pe care
a iubit-o, cea a rostirii și a ființei românești...” Deși
eternitatea este, desigur, numai una, Culianu imaginează
– sofistic – una „mai mică”, particulară, specifică: una
românească, marginală în contextul universal (căci
Culianu refuză, cum s-a văzut, șansa la cultură proprie a
românilor). Textul a fost citit la BBC cu prilejul morții
lui Noica, în decembrie 1987.
8. Ibidem. O exagerare persiflantă a contribuției
filosofului: „S-a împărtășit altora, nu numai prin zecile
de cărți – căci avea și darul de a scrie mai mult decât
altul poate citi în răstimpul unei vieți...”. A scrie peste
limita de lectură comună este un neajuns, așadar, o
pierdere a măsurii.
9. Ibidem: „Chiar dacă vreodată cărțile lui s-ar
pierde, ori ar înceta să mai fie citite (ce șansă
extraordinară a avut Socrate că n-a lăsat posterității nici
un rând!)...” spune Culianu, sugerând că într-o
asemenea eventualitate n-ar fi nicio pagubă.
10. Ibidem, p. 230.
11. Ibidem. Ironic este faptul că, tratându-l de sus pe
Noica, atunci când venea vborba să își articuleze
propriul discurs, Culianu... îi semăna. Trimiterile la
orizontul filosofic grecesc, recursul la elemente
desprinse din basmele și din legendele românești,
construirea de parabole, ba chiar și referințele
laînțelepciunea orientală făceau parte din arsenalul pe
care ambii îl puneau în joc.
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12. Ibidem, p. 231: „De aici înainte Socrate te va
călăuzi pe căi ascunse, peste vârtejurile Acheronului”
spune Culianu la plecarea lui Noica, punându-l pe acesta
explicit sub semnul lui Socrate. Anterior în același text
se referise la „socratismul său candid”.
13. Constantin Noica, „«Superarea» românească”,
în Istoricitate și eternitate, ed. de Mircea Handoca,
București, Colecția Capricorn, 1989, în pp. 57-58. Text
apărut în Revista de istorie și teorie literară, an. XXXV
(1987), iulie-decembrie, nr. 3-4, pp. 8-11 „În locul
acestei înțelegeri a fenomenului românesc sau măcar al
unuia de același ordin, ne-am grăbit cu toții să ținem
discursuri plicticoase și lipsite de adâncime despre
specificul românesc, enumerând și descriind darurile
poporului român: măsură, înțelepciune, omenie,
înfrățire cu natura, armonie, capacitate de sinteză, iar
astfel nesocotind faptul că ele țin de altceva și derivă din
altceva, poate.// Să spunem, cu titlu de sugestie, că toate
aceste trăsături țin de primatul posibilului asupra
realului. Românul stă mai prost cu timpul, ca agent al
realului, decât cu spațiul din care atâtea configurații și
întruchipări susceptibile de împlinire fac un agent al
posibilului. Să spunem în continuare că stăm în fața
altora cu posibilul nostru, nu atât în sensul posibilităților
de viitor (deși unele popoare europene par a-și fi epuizat
«posibilitățile») cât și în sensul școlii mai bune pe care
a putut-o reprezenta întârzierea noastră în posibil, cu
bogăția formelor lui, cu n-a fst să fie și a fost să fie, cu
va fi fiind, cu ar fi să fie, cu era să fie și stă să fie; cu
toate acestea, dându-ne trăsăturile pe care pretindem a le
avea (căci există o înțelepciune a posibilului și o
nebunie a realului) nu fac, așadar, să stăm prost cu
timpul cel îngust, timp liniar și al prezentului, dar ne
așează bine față de timpul ramificat al posibilului și față
de spațiu, în care toate sunt cu putință; că avem astfel un
bun îndemn spre ne-atârnare (nu este destul ca omul să
aibă libertăți, este bine ca el să nici nu atârne greu, pare
a spune românul).// Primatul posibilului asupra realului
scoate din gravitate, făcând posibilă acțiunea
cumpănită” .
14. Vezi „vocile” scrise de I.P. Culianu pentru The
Encyclopedia of Religion (New York, Macmillan,
1987), publicate în românește în Cult, magie, erezii.
Articole din enciclopedii ale religiilor, Iași, Ed.
Polirom, 2003.
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CUGETAREA LA MOARTE
Gheorghe FEDOROVICI

„Iată, taină vă spun vouă: Nu toți vom muri,
dar toți ne vom schimba, deodată, într-o
clipeală de ochi la trâmbița cea de apoi. Căci
trâmbița va suna și morții vor învia
nestricăcioși, iar noi ne vom schimba. Căci
trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în
nestricăciune și acest (trup) muritor să se
îmbrace în nemurire” (1 Corinteni 15, 51-53).
Kapoor1

Marsyas, sculptura lui Anish
i-a
inspirat lui Arvo Pärt o extinsă meditație la
moarte, meditație transformată ulterior într-o
lucrare muzicală aparte:
„Prima mea impresie a fost că eu, ca ființă
vie, stăteam în fața propriului meu trup și eram
mort – ca într-o distorsiune temporală, mă
simțeam deodată în viitor și în prezent. Deodată,
m-am trezit pus într-o poziție în care viața mea
apărea într-o altă lumină. Și m-am simțit obligat
să mă întreb ce aș mai putea face în timpul care
mi-a rămas.
Moartea și suferința sunt temele care privesc
fiecare persoană născută în această lume. Modul
în care individul se împacă cu aceste probleme
(sau nu reușește să o facă) determină, la un nivel
conștient sau inconștient, atitudinea sa față de
viață.
Datorită dimensiunii sale mari, sculptura lui
Anish Kapoor spulberă nu numai conceptele de
spațiu, ci și – după cum înțeleg eu – conceptele
de timp. Granița dintre timp și atemporalitate
(timelessness) nu mai pare atît de importantă.
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Acesta este subiectul care stă la baza
compoziției mele Lamentate. În consecință, am
scris un lamento – nu pentru morți, ci pentru cei
vii, care trebuie să se ocupe ei înșiși de aceste
probleme. Un lamento pentru noi, cei cărora nu
ne este ușor să facem față durerii și deznădejdii
din această lume.
În prezența lucrării lui Anish Kapoor, de care
m-am îndrăgostit profund, simt un fel de
deplinătate (completeness) izvorîtă din forma ei
armonioasă și din fluiditatea ei atît de naturală,
cît și din efectul mai degrabă paradoxal al unei
plutiri lipsită de efort, în ciuda dimensiunilor
copleșitoare. Cu forma sa de trompetă, sculptura
în sine sugerează muzică. Acest „mort-trâmbiță”
(„trumpet corpse”) mai mare decît viața ar putea
vesti sfîrșitul lumii – precum «tuba mirum»”2.
Această experiență i-a inspirat lui Pärt
lucrarea Lamentate, contribuția sa muzicală la
un proiect multidisciplinar organizat la Tate
Modern Gallery în 2003. Partea vocală din
Lamentate, deși redusă sonor la imnul Da pacem
Domine din deschiderea lucrării, continuă să fie
prezentă în liniște, neintonată, în restul
compozițiilor instrumentale, însoțind partitura,
unde este marcată corespunzător3.
Textul nerostit al rugăciunii, dar prezent întro formă pe care nu o putem percepe senzorial,
după cum nu putem percepe senzorial nici
moartea, este constituit dintr-un fragment al
imnului Dies irae („Dies irae dies illa, Solvet
saeclum in favilla” – „Ziua mîniei, ziua aceea
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cînd lumea va fi prefăcută în cenușă” – imn care
face Pärt e din liturghia catolică, fiind
recomandat în special pentru liturghiile dedicate
pomenirii credincioșilor răposați) completat de
cele trei tropare de la sfîrșitul catismei a
treisprezecea din Psaltire:
„Cu ochi milostiv vezi, Doamne, smerenia
mea, căci cu încetul viața mea se cheltuiește și
din fapte nu-mi este mântuire. Pentru aceasta
mă rog: Cu ochi milostiv, Doamne, vezi smerenia mea, și mă miluiește.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfîntului Duh.
Veacul meu se sfîrșește și înfricoșatul Tău
Scaun se gătește, viața mea trece, judecata pe
mine mă așteaptă, îngrozindu-mă cu munca
focului și cu văpaia cea nestinsă. Ploaie de
lacrimi dă-mi mie și stinge puterea lui, Cel ce
vrei ca toți oamenii să se mîntuiască.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară
și răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea
pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un
Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai
zidit cu mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
Milostive, primește pe Născătoarea de
Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se
roagă pentru noi, și mîntuiește, Mîntuitorul
nostru, pe poporul cel deznădăjduit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfîntului Duh, și
acum și pururea și în vecii vecilor, amin”.
Dacă într-adevăr cele zece momente din
Lamentate reprezintă încercări succesive de a
surprinde taina unei realități care, asemenea
sculpturii lui Kapoor, nu poate fi descoperită
dintr-o singură privire4, în ciuda faptului că este
vizibilă, asemenea trupului nostru, înseamnă că
taina poate fi sesizată tocmai prin ceea ce este
nevăzut și neauzit. Taina trupului este adîncită
odată cu moartea, deși moartea pare să reducă la
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tăcere orice posibilă manifestare a ei. Taina
trupului, a vieții și morții lui nu este accesibilă
nici în viață, nici în moarte. Taina lui se află în
ceea ce este dincolo de viața și de moartea
trupului, vizibilă în ceea ce este nevăzut în trup,
deprinsă în liniștea cugetării la moarte practicată
în spiritualitatea creștină răsăriteană.
Troparele ortodoxe nerostite, care însoțesc în
mod insesizabil muzica din Lamentate, ne
călăuzesc în chiar taina vieții și morții noastre.
Există anumite simetrii evidente între soarta
satirului Marsyas și cea a omului de după
Cădere: Marsyas este jupuit de viu de Apollo așa
cum Adam își pierde nevinovăția originară,
dobîndind în schimb haine grosolane de piele;
Marsyas provoacă zeul la o confruntare
muzicală, interpretînd o muzică îndrăcită care le
posedă pe nimfele prezente, în timp ce Apollo
oferă un cîntec a cărui frumusețe copleșitoare îi
liniștește pe toți cei prezenți, înlăcrimîndu-le
ochii.
Cele trei cercuri metalice conectate printr-o
„piele” roșie continuă, o membrană PVC
formînd un ansamblu de 150 m lungime și 35 m
înălțime, suspendat în aer, arată ca trei urechi
imense. Dar pentru Arvo Pärt sculptura
reprezintă un „mort-trîmbiță”. Este un mort care
vestește și care totodată vrea să audă. Chiar și în
moarte, omul rămîne receptiv și revelator.
Pentru omul care a amînat problema morții
pentru finalul biologic al vieții, moartea s-ar
putea chiar să reprezinte primul lui moment de
receptivitate.
Muzica face prezent ceea ce nu se aude,
sculptura, ceea ce nu se vede. Spațiul gol lăsat
de imposibilitatea cuprinderii sculpturii în
totalitatea ei, intervalele de liniște din muzică
aduc sufletul într-o altă ordine, în acea
distorsiune temporală despre care vorbește Pärt
în pasajul citat mai sus. Este ordinea rugăciunii.
Sculptura și muzica, trupul și sufletul, ne fac
atenți la taina morții ca dezbrăcare: dezbrăcare
CONVORBIRI LITERARE

de viață, dar mai ales de o unitate personală care
face posibilă viața. Această descoperire este tot
mai inaccesibilă omului de astăzi și tocmai de
aceea el se regăsește tot mai greu în cuvintele
rugăciunilor care răspund la această frămîntare.
Dacă viața omului depășește într-un plan
superior limita vieții biologice, atunci ea este
mai mult decît unitatea dintre trup și suflet. În
timp ce primele două tropare vorbesc despre
moarte nu doar ca sfîrșit al vieții, ci mai ales ca
întîmpinare a judecății divine, cel de-al treilea
vestește biruirea morții și mîntuirea omului.
Primele două tropare vorbesc despre omul
concret aflat în raza morții; al treilea vorbește
despre „poporul cel deznădăjduit” – despre
neamul omenesc, care plînge (lamentate) de
data asta nu doar pentru soarta sa, ci și pentru
Cel care „răstignire a răbdat” de dragul celor pe
care „i-a zidit cu mîna Sa”. Omul plînge pentru
că înțelege că nu poate fi salvat decît în măsura
în care salvatorul său intră după om în moartea
omului. De-abia moartea lui Hristos ne arată
dimensiunea reală și grozăvia morții în care am
căzut. Pierderea unității dintre trup și suflet
produsă prin moarte este urmarea pierderii
relației cu Dumnezeu. Unitatea dintre trup și
suflet poate fi refăcută pe măsura deschiderii
noastre către Cel care poate asigura unitatea
veșnică dintre trup și suflet întrucît a realizat-o
în Sine, prin Înviere.
De vreme ce moartea noastră a fost luată
asupra Sa de Hristos, noi trebuie să ne îmbrăcăm
în Hristos „pe deasupra, ca ceea ce este muritor
să fie înghițit de viață” (2 Cor. 5, 4). Trupul
muritor îmbrăcat în Hristos face ca noi să nu ne
mai cunoaștem între noi după trupurile noastre,
ci după trupul tainic al lui Hristos: „De aceea,
noi nu mai știm de acum pe nimeni după trup
[…] dacă este cineva în Hristos, este făptură
nouă.” (2 Cor. 5, 16-17)

nemijlocită înaintea morții spirituale în care ne
aflăm și în care ne descoperim brusc, cu atît mai
surprinși cu cît ne lipsește experiența spirituală
profundă concentrată în tradiția răsăriteană a
cugetării la moarte. Muzica din Lamentate ne
dezbracă de falsul înveliș protector, lăsîndu-ne
expuși în realitatea condiției noastre muritoare.
Pärt folosește pretextul episodului mitologic al
confruntării dintre Marsyas și Apollo pentru a ne
aduce în contextul teologic al lui Adam și
Hristos, în situația în care omul trăiește cu
adevărat sau moare cu adevărat în măsura în
care alege ori refuză să se îmbrace în Hristos
(Galateni 3, 27).
Ceea ce scapă privirii noastre nu este doar
moartea, ci și învierea. Ambele sunt ascunse în
noi. Dacă muzica lui Pärt este consolatoare și
odihnitoare pentru om nu este pentru că, așa cum
observa cineva, „oferă o pregătire pentru propria
noastră moarte și pentru că ne arată cum să ne
trăim viețile”5, ci pentru că ne amintește că
moartea noastră ca despărțire de Dumnezeu,
Viața lumii, poate fi îmbrăcată în viață spre
moartea morții și spre învierea noastră.

Note:
1. https://publicdelivery.org/anish-kapoor-marsyas/
2. Trîmbița cu sunet minunat din imnul Dies irae – Ziua
mîniei – care-i va aduna pe toți morții în fața tronului
dumnezeiesc în vederea Judecății de Apoi, n. tr. Vezi mai
mult la https://www.universaledition.com/arvo-Pärt534/works/lamentate-10864
3. https://idoc.pub/documents/arvo-Pärt-lamentatewl1pm3dr72lj
4. vezi Sander van Maas, „Pärt and the Experience of
the Neutral”, în Laura Dolp, ed., Arvo Pärt’s White Light:
Media, Culture, Politics, Cambridge: Cambridge
University Press, 2017, p. 76.
5. Robert Sholl, „Arvo Pärt and spirituality”, în
Andrew Shanton, ed., The Cambridge Companion to Arvo
Pärt, Cambridge University Press, 2012, p. 157.

Rugăciunea țîșnește singură, fără cuvinte, în
situația de vulnerabilitate și expunere
E S E U
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O MISIUNE MEDICALĂ
ÎN IAŞII DE ODINIOARĂ
Florin CRÎȘMĂREANU

„Distanțarea socială” este o sintagmă foarte
frecvent mediatizată în ultima perioadă. Excesiv
invocată, îmi pare totuși nepotrivită pentru situația în
care ne aflăm. Mai corect ar fi să se vorbească despre
distanțare fizică. În fine, sub alte denumiri, forme ale
acestei distanțări au fost întâlnite și în trecut. Spre
exemplu, separarea dintre cei curați și cei necurați își
găsește originile în Scriptură (vezi mai ales Cartea
Leviticului, cap. 15), însă timpul pentru care se
impunea această distanțare varia de la un caz la altul,
de la o epocă la alta. Abia odată cu Hipocrate se
impune perioada de 40 de zile pentru separarea dintre
cei bolnavi și sănătoși. Această perioadă va fi ușor
suprapusă de creștini peste cele 40 de zile în care
Hristos s-a retras în pustie. Astfel, distanțare fizică
dintre oameni va primi în perioada medievală numele
de carantină, de la „quaranta”, care înseamnă 40.
Potrivit cercetătorilor care s-au aplecat asupra
acestui subiect, carantină preventivă a fost instituită
în zona europeană prima dată în 1374 (după alte surse
1377), pe coastele Croației de astăzi. În portul
Ragusa (devenit ulterior Dubrovnik) s-a luat măsura
ca vasele care veneau din zonele infectate de ciumă
(din Răsărit) să rămână în larg pentru o perioadă de
30 de zile. Treptat, această măsură a fost adoptată de
mai toate porturile Mării Adriatice, extinzându-se
ulterior la porturile Mediteranei. Pe uscat au fost
ridicate și lăcașuri unde erau carantinați cei veniți din
zonele cu populație infectată. Aceste edificii purtau
numele de lazarete (it. lazzaretto) și se întâlnesc
prima dată în Veneția anului 1423.
Așadar, în vremurile trecute (nu neapărat cele
medievale) orice călătorie presupunea în mod
inevitabil și anumite perioade și zone de carantină.
De curând, Mihai-Răzvan Ungureanu traduce în
limba română o carte interesantă, care are la bază
jurnalul unui medic chirurg scoțian, ce poposește
pentru un an în Iașii mijlocului de secol XIX (mai
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exact, ajunge la Iași în mai 1846 și rămâne aici până
în mai 1847, când pleacă spre Constantinopol).
Cartea publicată la Polirom reprezintă un document –
util nu doar istoricilor, ci și publicului larg ‒ care ne
furnizează diverse informații despre Iași, despre
populația orașului (cea evreiască în special) și
obiceiurile acesteia. De fapt, date despre orașul
moldav aflăm din prima parte a cărții, în doua fiind
prezentate mai ales informații despre Constantinopol.
Autorul nostru, medicul misionar John Mason,
aparținea de Biserica Liberă a Scoției, și în drumul
său spre Moldova amintește, printre altele, centrele
de carantină prin care este obligat să treacă: mai întâi,
ancorarea în golful Gibraltar se face obligatoriu cu
vizitarea ofițerului de carantină; apoi, în drumul său
spre Galați, prin Constantinopol, poposește la
Valletta (port în Malta), unde, înainte de orice contact
uman cu cei de pe țărm, trebuia obținut acordul
șefului carantinei. Tot de carantină a avut parte și la
ancorarea în portul Galați, unde a „stat numai trei zile
în carantină, zile care, oricum, ni s-au părut foarte
lungi” (p. 66), din cauza condițiilor insalubre în care
a fost obligat să locuiască. Mai mult decât atât, în
Moldova exista în acele timpuri chiar „un Comitet
Sanitar numit de guvern, a cărui sarcină este
supervizarea carantinei și îndepărtarea tuturor
surselor de boală” (p. 87).
Medicul scoțian întâmpină dificultăți încă de la
primul pas făcut pe pământul Moldovei, la Galați,
unde i se opresc medicamentele pe care le avea
pentru pacienții din orașul Iași, destinația sa. Odată
ajuns în capitala Moldovei necazurile nu-l vor ocoli,
dimpotrivă, autoritățile îl vor deranja neîntrerupt,
încercând să-l împiedice să-și practice meseria. Mai
mult decât atât, autoritățile autohtone vor pune la
îndoială cunoștințele medicale al lui J. Mason,
supunându-l unei evaluări (p. 97-101). Totuși,
indiferent de motivele administrației locale, înainte
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de veni în Iași, misionarul scoțian a profesat ‒ după
spusele sale ‒ medicina timp de 10 ani în Indiile de
Vest. Diploma de medic a obținut-o în 1831 (p. 110).
În optica celor care-l practicau, misionarismul
medical nefiind altceva decât o „demonstrație nobilă
a spiritului Evangheliei” (p. 416).
În linii mari, este foarte adevărat că misiunile
protestante nu fac altceva decât să umple un gol lăsat
de misiunile călugărilor romano-catolici (până spre
sfârșitul secolului al XVIII-lea), însă populația
autohtonă, majoritar creștin-ortodoxă, nu va primi cu
ochi buni aceste misiuni. Din acest motiv, ținta
explicită a misiunii lui John Mason era constituită din
comunitatea evreiască ce trăia în aceste părți ale
lumii, cei mai mulți dintre ei fiind săraci și lipsiți de
educație. Ca medic era interesat, printre altele, și de
condițiile de viață are pacienților săi, iar în acest sens
el afirmă că „o altă sursă a bolii la evreii din această
țară este murdăria lor ca persoane și cea din casele și
veșmintele lor. Moldovenii sunt mult mai curați, ei și
casele lor” (p. 87).
Impresiile sale din Moldova sunt, în general,
pozitive: „Nu mă așteptam să văd o țară atât de
mănoasă ca Moldova. Am fost plăcut surprins de cât
de fertil era solul, cu dealuri și văi, câmpii întinse,
toate părând a fi bune de cultivat […] Iașii, apăruți de
după deal, mi-au încântat privirea. Dacă locul este
nesănătos, e din pricina lipsei de curățenie a
locuitorilor și din cauza mlaștinilor nesecate din
preajma orașului” (p. 71). Zona mlăștinoasă era
localizată în acele vremuri mai ales în cartierul
evreiesc numit Tătărași, „cea mai murdară și mai
nesănătoasă parte a orașului” (p. 95).
Odată instalat la Iași, și-a deschis dispensarul
„citind din Scriptură și rostind rugăciuni” (p. 95).
Consultații sale, unele consemnate zilnic, ofereau pe
lângă tratamente pentru diferite afecțiuni trupești și
leacuri pentru suflet, ce constau din lectura și
comentarea unor pasaje din Scriptură. Spre exemplu,
împreună cu „doi evrei ageri la minte am citit
împreună capitolul 28 din Deuteronomul și am
dezbătut cu folos problema naturii religiei creștine”
(p. 79). Ocazie rarisimă de care se bucură medicul
nostru, de vreme ce marea majoritate a pacienților săi
nu știau să citească.
Către finalul jurnalului său, J. Manson susține că
demersul de „convertire a evreilor la creștinism este
un eveniment de mare însemnătate, cu voia Divinei
Providențe, și este prezisă adesea în textele sfinte” (p.

368). Totuși, din consemnările sale, reiese că misiunea
sa nu a fost încununată de succes, convertirile din
orașul Iași se reduc doar la tânărul evreu Haiam,
profesor de limba moldovenească, la doar 16 ani (p.
114) și la rabinul Nahum, neguțător de fier (p. 139143).
În drumul său spre capitala Moldovei, misionarul
scoțian a poposit o vreme la Constantinopol, iar când a
trebuit să plece a regretat acest lucru: „mi-a plăcut
foarte mult la Constantinopol și am regretat că am
plecat” (p. 68). Va reveni în orașul de pe Bosfor
imediat ce-și va încheia misiunea în capitala
Moldovei. Un amănunt legat de cele două orașe, unde
și-a desfășurat misiunea medicul nostru, îmi pare
interesant. Probabil, puțină lume știe că Iașul și
Constantinopolul au în comun numele unui cartier:
Galata. În mod evident, nume cartierului din Iași ‒
construit în jurul mănăstirii cu același nume (ctitoria
lui Petru Șchiopu, din 1578) ‒ este dat după principalul
cartier al Constantinopolului, numit inițial Sikai. În
jurnalul său, J. Manson nu menționează numele
cartierului ieșean, însă precizează că numele Galata a
fost dat de latini și derivă de la „Galatia, orașul galilor
sau francilor, numele cu care orientalii îi desemnau pe
toți europenii, indiferent de nație” (p. 306).
În a doua parte a cărții aflăm informații despre
orașul Constantinopol și despre religia majorității
locuitorilor săi. În mod deschis, J. Manson afirmă că
Mahomed nu a fost altceva decât „fondatorul unei
imposturi larg răspândite” (p. 318). Mai mult decât
atât, autorul nostru vorbește într-un capitol întreg
despre „aroganța papală și intoleranță” (p. 342-358).
Cert este faptul că perioada petrecută în cele două
orașe nu-i lasă amintiri deloc plăcute medicului de la
care s-a păstrat acest jurnal: la Iași îi moare un copil
(p. 112) și la Constantinopol își pierde soția (p. 232).
În finalul acestor rânduri, trebuie să mărturisesc
faptul că nu am înțeles foarte bine titlul acestei cărți:
Trei ani în Turcia. Pe de o parte, misiunea sa nu a fost
dusă la bun sfârșit, încheindu-se mai devreme; iar pe
de altă parte, din cei trei ani anunțați pentru misiunea
sa, un an a stat la Iași. Oare, în optica misionarului
scoțian, Moldova era percepută ca făcând parte
integrantă din Turcia/ Imperiul Otoman?
John Mason, Trei ani în Turcia: jurnalul unei misiuni
medicale la evrei, traducere și cuvânt înainte de MihaiRăzvan Ungureanu, Iași, Polirom, 2019, 416 p.
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TREZIREA
ENERGIEI COSMICE
Bogdan Mihai MANDACHE
Mult timp lumea occidentală nu a știut prea multe
despre viața, cultura, religia și practicile vieții
cotidiene ale orientalilor. Mai întâi le-am descoperit
teritoriul, apoi mătasea și mirodeniile, apoi le-am
trimis misionarii, dar le-am trimis misionarii și Biblia
cu mult înainte de a încerca să le înțelegem credințele
și modul de viață. Prioritară era răspândirea
cuvântului biblic pe un teren pe care unii îl vedeau
arid; târziu am încercat să înțelegem că dacă nu ne
erau asemănători în credință și practici religioase, nu
ne erau totuși străini. Primele întâlniri nu au fost
deloc amicale, au stat sub semnul confruntării, unii
nu au uitat să ia sabia într-o mână, în cealaltă Biblia,
așa cum se întâmplase și la descoperirea Americii,
ceilalți au ripostat persecutând și pedepsind.
Tulburător în acest sens, și plin de învățăminte,
romanul Tăcere, al lui Shusaku Endo, despre drama
misionarilor creștini în Japonia veacului al XVII-lea.
O apropiere de tradițiile milenare ale Orientului sa produs abia în secolul al XX-lea, când locul
gândurilor cotropitoare a fost luat de dorința de a
cunoaște și de a înțelege, de a pătrunde tainele vieții
monahale și ascetice, de a privi trăsăturile distinctive
ale meditației orientale, de a o scoate din zona
magicului, a miraculosului, de a o privi ca un alt fel
de încercare de a explora profunzimile sufletului
omenesc. Plină de multiple înțelesuri este în acest
sens întâlnirea lui C.G. Jung cu Orientul; se întâmpla
în anul 1929, când prietenul său, sinologul Richard
Wilhelm, i-a dat să citească traducerea în germană a
tratatului chinez de alchimie Secretul Florii de Aur,
pe marginea căruia C.G. Jung a scris un amplu
comentariu. Descoperise o altă lume.
O altă lume a însemnat și o frumoasă aventură
intelectuală și editorială, cititorul apusean fiind
invitat la lectură, sub ochii săi avizi de cunoștințe
perindându-se texte originale ale culturii și religiilor
orientale, și deopotrivă interpretări și comentarii. În
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România, ultimele trei decenii au marcat o firească
apropiere de un univers rămas mult timp străin, pe
deplin exotic. Mult timp, termeni precum budism,
tantra, kundalini, șivaism, nondualism, dao, yoga,
zen ascundeau numeroase necunoscute, dar tocmai
din acest motiv lăsau spații libere speculațiilor celor
dispuși să scrie despre lucruri necunoscute. Fiind
vorba despre o lume cvasi-necunoscută nu
întotdeauna editurile au ales cărțile lămuritoare,
multe privilegiind senzaționalul în dauna studiilor
profunde, câștigul imediat și facil în detrimentul
investiției de lungă durată. Printre editurile care au
ales calea dificilă a răspândirii cunoștințelor se
numără și Herald care a publicat în colecțiile sale
(„Tantra”, „Yoga”, „Zen”, „Himalaya”, „Daoism”,
„Calea chineză”) studii și tratate în măsură să pună în
lumină complexitatea spiritualității orientale. O
recentă apariție editorială vine să întărească cele
scrise mai sus: Lilian Silburn, Kundalini. Energia
profunzimilor. Studiu cuprinzător bazat pe scrierile
șivaismului nondualist din Cașmir, traducere din
limba franceză de Raisa Moldovan, București,
Editura Herald, colecția „Tantra”, 2020, 272 p. De
formație filosof, Lilian Silburn (1908-1993) a fost o
indianistă franceză, specializată în budism, tantrism
și șivaismul Cașmirului. Întreaga carieră și-a
desfășurat-o la Centre National de la Recherche
Scientifique, unde a fost director de cercetări,
considerată unul dintre cei mai buni cunoscători ai
tantrismului; este autoare și coordonatoare a
numeroase lucrări de referință, în care a urmărit
preponderent semnificația spirituală și filosofică a
autorilor și operelor studiate, deschiderea lor mistică.
De multe ori occidentalii au început studierea
unor aspecte ale spiritualității orientale din
perspective care nu se suprapuneau peste concepțiile
tradiționale; de aceea indianiștii occidentali au fost
atrași mai curând de „fiziologia mistică”, un
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ansamblu de cunoștințe și practici care iau corpul
uman ca punct de plecare. Pentru India tradițională
importantă era conceperea universului ca un tot
ordonat, un cosmos, așa cum era și corpul uman,
acest univers în miniatură. De aceea de multe ori
maniera în care înțelegeau apusenii aspecte ale
practicii și spiritualității indiene erau diferite de ceea
ce susțineau orientalii. După modul de înțelegere a
lumii analogic și intuitiv al vechii Indii, a crede că
totul vine din hazard este o idee venind dintr-o
aberantă neînțelegere a lumii, a raporturilor dintre
lucruri. Dharma, legea internă a fiecărui lucru,
ordinea sacră a lumii este ceea ce menține
macrocosmosul și microcosmosul. Hindusul își
descoperă propriul corp printr-o explorare interioară
care trece mult dincolo de vizibil. După definiția
clasică, yoga este metoda prin care conștiința umană
obișnuită, cea a ființei întrupate și limitate, este unită
cu Conștiința Divină, adică cu Conștiința
necondiționată, infinită și perfectă. Dar cum se poate
omul uni cu Dumnezeu sau cu Absolutul. Tantra
afirmă că omul este ceea ce este acum, în actualitate,
împlinire a unei evoluții, a unei orientări, rod al
devenirii, al unei mișcări a energiei fundamentale.
Energia fundamentală care este prezentă în
microcosmosul uman, care prezidează toate funcțiile
sale și care îi susține viața, se numește Kundalini:
„Trezirea lui Kundalini este, într-un anumit sens,
trezirea energiei cosmice latente care sălășluiește în
fiecare ființă umană și care este totodată sursa tuturor
puterilor, a întregii forțe, a tuturor formelor de viață
de care ființa umană este capabilă. Yoga lui
Kundalini nu este o practică secundară: ea conduce la
trezirea, stăpânirea și manifestarea acestei energii
fundamentale”, scrie Lilian Silburn.
Kundalini este încoronarea căii energiei, sursa
tuturor ritmurilor vieții; energia sa nu este decât
vibrație, undă vibratorie a emanației. Kundalini
urmărește armonizarea completă a ritmurilor
disonante, regăsirea ritmului primordial. Kundalini
se aseamănă unui șarpe, încolăcit, sprijinit pe coadă,
dar care dincolo de puterea sa malefică se revelează
ca un dar prețios, ca un rezervor de energie care
evocă șarpele antic al profunzimilor: „Profunzimile
domeniului său sunt cele ale oceanului, cele ale
atmosferei cu norii săi și cu ceața sa, precum și
profunzimile terestre din care țâșnesc izvoarele
benefice, Ahirbudhnya înconjurând așadar Universul
pe care îl conține în el însuși”, notează Lilian Silburn.

Trezirea energiei Kundalini ascunsă în noi este un
proces care îmbină practici concrete, dar si cele care
țin de dizolvarea gândurilor, suspendarea suflului
inspirat și expirat, activități redate astfel de poeta
cașmiriană Lalla: „În foalele trupului meu am suflat
înăuntru și în afară și mi-am oprit suflul pe canalul
gâtului./ Atunci lampa a luat foc și mi s-a revelat
natura mea adevărată./ Apoi lumina mea lăuntrică sa risipit./ Pentru ca eu să pot percepe Realitatea
dinlăuntrul tenebrelor și să mă prind de ea cu putere”/
Lilian Silburn insistă în cartea sa pe sensul profund al
practicii esoterice, pornind de la iconografia indiană
care îl prezintă pe Siva în ipostaza de hermafrodit,
tantrismul arătând „modul în care experiența supremă
include toate nivelurile realității, în care unitatea
apare din chiar miezul dualității. Pentru tantrism,
unificarea trebuie să survină chiar și în timpul
experiențelor vieții obișnuite, oricare ar fi acestea și,
datorită purificării generate de Kundalini, energia
poate fi transformată în energia purei Conștiințe.” De
prea multe ori europenii au sperat să găsească în
scrierile orientale manuale care să-i apropie de
suprema satisfacție în pași repezi, or atingerea
beatitudinii liniștite și continue cere o transmutare
atât conceptuală, cât și senzitivă. Cu siguranță mulți
cititori vor închide cartea când vor citi despre
fuziunea esoterică, tandrețea amoroasă plină de
venerație, elanul pur de iubire impersonală, iar
aforismul tantric „ceea ce pentru omul obișnuit este
un motiv al înrobirii, pentru un siddha este un prilej
de eliberare”, poate aduce unora multă nedumerire.
Kundalini – o carte despre energia profunzimilor,
despre șarpele abisal, despre păzitorul cele mai mari
comori, adică ambrozia, băutura care aduce
nemurirea, despre acțiunea unificatoare, despre
energiile unui centru unic. Kundalini evocă șarpele
antic al profunzimilor, Ahirbudhnya, păzitor al apelor
Vieții, cel care trebuie recunoscut ca fiind axul
cosmic etern. Cartea lui Lilian Silburn este
deopotrivă despre mister și revelație, despre funcția
unificatoare a lui Kundalini, despre energia profană
care se transformă în conștientizare, despre
deșteptarea energiei cosmice, latentă în fiecare ființă,
despre manifestările vitalitățile profunde.
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MĂŞTILE
SAU
DESPRE SPIRITE ŞI POSEDARE
Marius CHELARU
În numărul trecut scriam despre un episod din
Genji monogatari, cel al posedării prin spirite a
doamnei Aoi, soţia lui Genji, de către una dintre
amantele sale, doamna Rokujo, care a lăsat urme şi în
societatea, şi mai ales în literatura, în dramaturgia,
cinematografia japoneză, în mentalul popular, în
literatura ulterioară şa.. Dacă Aoi ajunge să fie privită
în fundal, cu totul alta este situaţia cu Rokujō.
Una dintre cărţile în care se văd din plin ecourile
acestei „posedări” este scrisă de Fumiko Enchi,
Măştile. Dar să ne oprim înainte la măşti şi la piesele
Nō.
Nu intrăm în prea multe detalii, care ar comporta
o discuţie mult mai detaliată, începînd cu organizarea
scenei (centru – shite; faţă dreapta – waki; dreapta,
unde este jiutai (corul de şase – opt membri); centru
spate – cu patru muzicieni, hayashi-kata (muzica
fiind un alt capitol de discuţie); spate stânga, cu cei
unu până la trei asistenţi/ kōken, actorii/ performerii
piesei fiind shite (personajele principale, fie ele
umane sau spirite/ demoni), waki, kyogen şi hayashi,
cu dezvoltarea ideii şi de aici. Apoi cum arată scena,
instrumentele muzicale, alte elemente de organizare,
recuzita, costumele, categoriile de piese, categoriile
estetice aferente ş.a.
Pe scurt, măştile sunt foarte importante în teatrul
Nō. Pare-se că sunt undeva la şaizeci de tipuri de
bază de măşti, şi se spune că azi sunt sute de variante
ale lor. Discuţiile sunt multe şi complexe (inclusiv
privitor la diferenţele faţă de cele din piesele
Kabuki), felul/ evoluţia celor care au fost „preluate”
din China (cum ar fi faimoasa mască a războinicului
Lanling), la fel şi clasificările măştilor şi felul în care
sunt făcute, interpretate ş.a. În linii mari sunt două
tipuri de clasificări. Prima (sigur, cu variante de tot
felul), funcţie de cum arată masca, ce reprezintă, sunt
personajele: Okina/ Jo/ bătrânul (cele două tipuri
diferă din mai multe puncte de vedere; de pildă, cel
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mai vizibil, Jo nu are zâmbet), Otoko/ bărbatul,
Onna/ femeia, demonul şi spiritul – onryo/ cel
răzbunător. Variante pot fi destule şi referitor la
măştile unui personaj, funcţie de cum se doreşte a fi
reprezentat. Apoi putem avea, în relaţie bine – rău,
măştile care arată binele sau nu, feroce sau frumoase.
Important este şi felul în care se îmbină pictura şi
sculptura în realizarea acestora, realizând
contradicţii, expresii aparte chiar în cadrul aceleaşi
măşti.
Este, fără îndoială, altă pagină fascinantă a ceea
ce înseamnă Japonia. Genji monogatari şi măştile Nō
m-au dus la alte pagini interesante, una dintre ele
fiind scrisă de Fumiko Enchi (care, de altfel, a tradus
în japoneza modernă Genji monogatari), în
Onnamen/ Măştile, publicată în 1958. Am ajuns la
această carte printr-un laţ de împrejurări, prima fiind
pentru că am discutat în diverse contexte despre
faptul că fusese apreciată de Yukio Mishima.
Câteodată, ascultând doamnele japoneze, nu am
înţeles limpede care sunt nuanţele atitudinii lor faţă
de Rokujo, din Genji monogatari. Acesta a fost un alt
motiv care m-a determinat să citesc cartea lui Enchi
Fumiko, născută în zona Asakusa din Tokyo, în 1905,
într-o familie în care, de pildă, tatăl, Ueda Kazutoshi
(1867-1937), a fost un cunoscut lingvist japonez, iar
bunica de pe tată, a scris proză, aprecia teatrul
Kabuki. Enchi a beneficiat de o educaţie solidă şi
diversă, studiind franceza, engleza, chineza clasică,
citind mult din literaturile kambun (chineză),
europene şi japoneză. A studiat Genji monogatari şi
comentariile despre aceasta, dar şi literatura frivolă
tip gesaku, populară/ practicată între secolul al
XVIII-lea, în timpul perioadei Edo, până pe la
începutul perioadei Meiji, 1868-1912; a fost
interesată, dincolo de marii autori, de Tanizaki
Jun’ichiro (1868-1965), şi latura lui sado-masochistă,
a studiat teatrul kabuki. Apoi, la vârsta de douăzeci
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de ani, a început să scrie piese kabuki, publicând în
1935 un astfel de volum. Apoi, după o vreme, după
ce i s-a născut fiica, a început să scrie romane, care,
la început, nu a fost cine ştie ce bine primită.
Războiul a însemnat pierderi mari pentru familie,
boală pentru ea, operaţii complicate mai apoi. În
consecinţă, a publicat puţin dar, în 1953, a obţinut un
premiu pentru povestirea Zilele foametei/ Himojii
tsukihi (despre o familie lovită de neşansă, care trece
prin încercări grele, violente), apoi pentru Onna
Zaka, tradus în Occident The Waiting Years, 19491957, în care vorbeşte desper situaţia unei femei
nevoite să accepte poziţia care-i era rânduită de
cutume în familia patriarhală, obligată până şi să
accepte ca amanta soţului să locuiască la ei.
Aşadar, când a scris Măştile, deja avea, între
altele, un anume tip de personaj definit în scrierile ei,
acela al femeii mature sau trecute de prima tinereţe,
căreia frumuseţea de altădată îi pălea, nu mai putea
face copii – notăm că şi autoarea, până a scris
Măştile, suferise o operaţie şi la sâni, şi una de
histerectomie – şi, de aici, nu probabil unele
personaje ale sale au un tumult de sentimente de la
furie la ură ori pasiuni şi dorinţe (inclusiv erotice)
ades nemărturisite. Astfel (din nou ne întoarcem cu
gândul la Murasaki Shikibu şi la Genji, mai ales la
doamna Rokujō, dar şi, prin măşti, la teatrul
tradiţional japonez), Mieko Taganō este o femeie
sofisticată, inteligentă, scrie poezie, eseuri, are un
farmec aparte, dar şi o vârstă de acum dincolo de
tinereţe, cu multe sentimente reprimate, se pare, un
trecut cu meandre, locuieşte cu o fată pe care o avea,
ca şi pe fiu, Akio, – care murise într-o avalanşa pe
Muntele Fuji –, dintr-o aventură. Cu ea mai stă şi
nora sa, văduva Yasuko. Avem de a face cu un alt fel
de Rokujō care o manipulează pe nora sa pentru a
obţine un nepot de la fata sa retardată, cu care, în
mintea şi în viaţa ei, să-l înlocuiască pe fiul pierdut.
Cartea este împărţită în trei părţi, trei secţiuni,
fiecare purtând numele unei măşti din teatrul Nō: Ryō
no Onna, Masugami şi Fukai. Încă din prima întâlnim
un grup de personaje educate, culte, legate într-un
mod mai mult sau mai puţin subtil, după caz, şi prin
conexiunile/ afinităţile/ animozităţile dintre ele, dar şi
prin interesul pentru literatura perioadei Heian, şi în
mod special pe cea legată de posedarea de către
spirite. Între personaje (cu totul sunt doar câteva, spre
deosebire de Genji) se creează variante de
„triunghiuri”, unele amoroase, altele nu. Avem de a
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face, în primul rând, cu doi bărbaţi, Tsuneo Ibuki şi
Toyoki Mikame, Sadako, soţia lui Ibuki, Mieko, nora
sa Yasuko, fiica lui Mieko, Harume.
Cartea a fosta analizată din varii perspective,
inclusiv al triunghiurilor create. Astfel, Ibuki, devine
amantul lui Yasuko – deşi aceasta spune că vrea să se
însoare cu Mikame. Yasuko este manipulată de
Mieko, care avea un plan – acela de a-l face pe Ibuki,
fără voia lui, să se culce cu Harume, care să nască
surogatul de fiu de care avea nevoie. Mieko, Yasuko
şi Harume constituiau, din altă perspectivă, un alt fel
de triunghi. Mikame, Yasuko şi Ibuki un altul. Totul
se desfăşoară aidoma unui vechi concept artistic
japonez, jo-ha-kyu (originat în gagaku – ajuns în
Japonia cu budismul, din China –, muzica elegantă de
la Curte, cu începere de undeva de prin secolul al
şaptelea, aplicabil în varii domenii în Japonia, de la
artele marţiale la ceremonia ceaiului, poezie, teatru,
literatură în general ş.a.). Conform acestuia, lucrurile
încep agale (ca în secţiunea Ryō no Onna, apoi capătă
viteză, ca în Masugami, pentru a se termina brusc, aşa
cum se sfârşesc şi secţiunea Fukai şi cartea.
Interesante sunt şi alte aspecte. Astfel, şi
Masatsugu, soţul doamnei Mieko adusese în casă
dinainte de căsătorie o amantă, Aguri, şi între cele
două este o tensiune soldată cu... probleme. Astfel,
Aguri este silită să avorteze de două ori, şi, geloasă la
rândul ei pe Mieko, care devenise de acum soţia lui
Masatsugu, face cumva ca aceasta să cadă pe scări şi
să se lovească puternic, pierzînd sarcina. Au fost,
aşadar, trei tipuri de „substituţii: Mieko naşte doi
gemeni, Harume şi Akio, pentru cele două avorturi
ale amantei Aguri, Yasuko face la rândul ei două
avorturi – pentru cei doi gemeni, şi Harume naşte
copilul cu Ibuki – pentru Akio. Pare că cele două au
rămas împreună pe lângă legătura prin Aoki, ori
manipulare/ posedarea lui Yasuko de către Mieko, şi
de dorinţa de a avea parte atât de drumul până la
obţinerea copilului-substitut, cât şi de prunc în sine
(aici ne putem duce cu gândul la moştenirea de sânge,
la moştenitor ş.a.).
Toată cartea este plină de referinţe la poezia
clasică, la literatură, la tradiţii, la temple, la posedare,
la Genji monogatari, la literatura din perioada Heian,
forme de poezie, la teatrul Nō şi, evident, la măşti.
O scenă este chiar vizita lui Ibuki şi Mikame,
împreună cu Mieko şi Yasuko, la un bătrân maestru
Nō, Yorihito Yakushiji (al cărui chip „sugera rugina
ce se aşterne peste veacuri de tradiţie”), pentru a-i
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vedea colecţia de măşti şi costume, prilej cu care
Yasuko este atrasă cu precădere de „cruzimea
aristocratică” a măştii Zō no Onna: „masca aia te
orbeşte prin strălucire. Mi s-a făcut frică”. La un
moment dat ea a avut impresia că „masca
neînsufleţită a prins viaţă (...) că spiritul lui Akio s-a
întrupat în mască”. Ibuki, căruia „cea mai sinistră” i
s-a părut Ryō no Onna (care aduce aminte de Rokujō,
fiind spiritul unei femei în vârstă şi răzbunătoare, din
cauza unei iubiri de care nu avea parte), pe care
maestrul insistase să le-o arate, şi pentru că era din
patrimoniul naţional, spune: „cu cât eşti mai aproape
de măşti, cu atât te simţi mai ciudat. De obicei, când
plec din Kyoto am sufletul plin de temple şi grădini.
De data asta nu văd decât măşti. (...) Cred că măştile
au capacitatea de a face lumea să vadă în ele rude
apropiate, stinse din viaţă”. Iar Yasuko spune la un
moment dat despre Mieko: „e capabilă să facă
lucrurile să se îndrepte în direcţia dorită de ea fără să
mişte un deget. (...) este precum chipul unei măşti
Nō, plină de secrete lăuntrice”. Şi: „Mai târziu mi-am
dat seama că Akio fusese manipulat de ea toată viaţa,
că acţionase întotdeauna în acord cu sugestiile ei”.
Sunt tot felul de „direcţii” pe care le poţi urma în
analiza cărţii. De pildă, într-un eseu straniu al
doamnei Mieko, Templul din câmpie, în care vorbeşte
despre posedare, Ibuki îi spune lui Mikame că ea
scrie că „doamna Rokujō nu intenţionase să devină
spirit posesiv, dar că acţionat asupra obiectului urii
sale independent de propria voinţă”. Adică „se
întâmplă cam acelaşi lucru ca şi cu spiritul-câine şi
spiritul-şarpe din credinţa populară japoneză. Nu au
nici cea mai mică intenţie de a face rău, dar atunci
când o persoană cu un spirit puternic iubeşte sau
urăşte din tot sufletul sau pur şi simplu doreşte pe
cineva cu ardoare, respectivul reacţionează prin
febră, delir sau altfel de suferinţă. Cel care e
responsabil pentru o asemenea reacţie habar n-are ce
se întâmplă”. Apoi întreabă: „Tu ce crezi, Mieko
Tagano are asemenea însuşiri? Adică e-n stare să
manipuleze psihicul altora? Aşa mi-aş explica de ce o
fascinează doamna Rokujō.” De altfel, Ibuki
realizează că, deşi o întâlnise des, nu ştia cum arăta
de fapt Mieko. „Dacă ar fi fost s-o compar cu ceva,
cea mai potrivită era o mască Nō, doar că era mai
greu de desluşit”, pentru că „nu-şi amintea să-i fi
distins vreo trăire pe chip”. Pe de altă parte, „cu toate
că fusese victima răzbunării şi pierduse o sarcină, ea
continuase să trăiască alături de Masatsugu ca şi cum
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nimic nu s-ar fi întâmplat”, ceea ce „pentru o femeie
din zilele noastre ar fi de neconceput”. Asta pentru că
„Mieko dovedise virtuţile femeii care a învăţat să
trăiască şi să se supună codului feudal al vremii fără
să crâcnească”, deşi Ibuki „era incapabil să depisteze
la Mieko şi cea mai mică aplecare spre sacrificiul de
sine”. Una peste alta îi dădea dreptate lui Yasuko,
care spunea că Mieko era o femeie ale cărei „secrete
puteau fi asemuite cu o grădină de flori, noaptea”.
O femeie care trece prin ipostazele a trei măşti
succesive, trei stări, trei feluri de a fi până ce, în final,
la ultima pagină, la ultimele rânduri, cu pruncul în
braţe, după ce s-a auzit un scâncet de copil, brusc
„Mieko a scăpat masca (Fukai – n.n.) din mână de
parcă ar fi fost lovită de un braţ invizibil.” Apoi „a
întins mâna şi a acoperit chipul măştii” dar „braţul ei
drept a rămas suspendat în aer, ca încremenit, ca
paralizat”, ca şi cum, la rândul ei, ar fi fost posedată.
Aşadar, după o piesă Nō, întâlnirea şi timpul
petrecut cu o maki mai întîi la un templu shintoist, dar
şi altele văzute şi citite, am rămas şi cu o altă imagine
a Japoniei, a culturii, a literaturii ei.
Fumiko Enachi, Măştile, roman, traducere din japoneză
şi note de Angela Hondru, coperta de Angela Rotaru,
Editura Humanitas fiction, Bucureşti, 2007, 202 p.
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PETRARCA, LAURA
ŞI
Eleonora CĂRCĂLEANU
Volumul bilingv Francesco Petrarca, I
Trionfi/ Triumfurile apărut la Institutul
European, Iași, 2017, constituie un bun prilej
pentru noi de a împrospăta cititorilor interesați
amintirea acestui foarte important poet italian
care a revoluționat poezia sec. al XIV-lea, identificându-se cu noul tip de literat ce anunță și
definește Umanismul și Renașterea.
După Divina Comedie a lui Dante,
Canțonierul lui Petrarca este a doua capodoperă a literaturii italiene și universale în același
timp. Ca și Dante, Petrarca și-a scris operele
atât în latină cât și în volgare (italiana populară) - bilingvismul fiind în vogă în acea vreme.
Însă gloria mult râvnită nu i-a fost adusă de
operele scrise în latină, cum se aștepta, ci de
versurile Canțonierului.
În timp ce opera lui Dante este un poem
universal, aceasta a lui Petrarca este o
meditație asupra sufletului omenesc, o aplecare
asupra propriei lui ființe. Canțonierul este un
adevărat itinerar spiritual al poetului, este un
„jurnal intim” cum a fost numit, în care autorul
dezvăluie iubirea lui pasională pentru Laura.
Timp de douăzecișiunu de ani Petrarca va cânta
iubirea lui platonică pentru această femeie. Din
fiecare pagină a Canțonierului umbra Laurei se
încheagă în forme vagi, schimbătoare, fiind
veșnică prezență sau veșnică absență. Pare a fi
mai degrabă făptuire a minții, deși identitatea
ei istorică este certă. Dacă nu avem motive să
ne îndoim de faptul că Laura a existat cu adevărat, în schimb avem nesiguranța că ea se
numea chiar așa. Real sau fictiv acest nume
Laura constituie unul dintre principalele
nuclee simbolice ale Rimelor petrarchești.
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Cel puțin două sunt cheile pentru descifrarea/înțelegerea iterului spiritual al poetului - de
la omenesc la divin. Mai întâi numele Laura în
care conviețuiesc indisolubil legate două niveluri simbolice. Într-un singur nod metaforic
(conform exegetului Marco Santagata),
Petrarca strânge sfera sentimentală, a iubirii și
pe cea poetică și culturală. Ca nimfă a lui
Ovidiu (Dafne/ laur) ea fuge de cel care o
iubește, devenind obiectul unei dorințe irealizabile. Ca plantă, laurul este simbolul poeziei
și al gloriei literare.
Cealaltă cheie constă în cunoașterea
importanței acordată de poet cifrei 6. Din
studiile ce i-au fost dedicate, aflăm că Petrarca
a avut prima inspirație a poemului Africa într-o
zi de 6 aprilie, pe când se afla în singurătate la
Valchiusa; de asemenea, a fost încoronat la
Roma, ca cel mai mare poet al timpului, pe data
de 6 aprilie (1341). O vede pe Laura pentru
prima oară într-o zi de 6 aprilie și tot într-o zi
de 6 aprilie, conform mărturisirii lui, aceasta
moare.Coincidența nu se datorează unui joc de
literat în consonanță cu retorica vremii. După
cum susține Carlo Calcaterra (în cartea sa,
Feria sexta aprilis in Nella selva di Petrarca,
Bologna 1942), această dată de 6 aprilie a avut
pentru poet o valoare istorică absolută. Acutul
critic italian demonstrează că Petrarca știa din
textele Părinților Bisericii, care-i erau
familiare, faptul că Adam a fost creat în ziua a
șasea a primei luni a omenirii și a păcătuit tot
întro zi de 6 aprilie; tot într-o zi de 6 aprilie
Iisus Cristos a pătimit pe cruce pentru
mântuirea întregii umanități. Prin urmare,
datele cronologice nu aveau pentru Petrarca
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doar o valoare istorico-temporală în sine; ele
i-au inculcat, în timp, semnificații înalt
morale.Înțelegem astfel de ce poetul a făcut din
această zi, a șasea din aprilie, feria sexta
aprilis, momentul important/ central al propriei
vieți.
Mărturie a faptului că numărul 6 este sacru
pentru Petrarca stau și I Trionfi/ Triumfurile,
operă concepută în 1352 și elaborată pe tot
parcursul vieții sale. Create în orizont vizionar
alegoric, cele 6 Triumfuri (al Iubirii, al
Castității, al Morții, al Gloriei, al Timpului, al
Eternității), care alcătuiesc această compoziție,
trebuiau să semnifice, la fel ca în Divina
Comedie a lui Dante, drumul sufletului
poetului spre Dumnezeu (iter animae in
Deum). Ilustrând prin exemple din antichitate
și din timpurile apropiate lui, poetul „ narează“
cum fiecare triumf îl anulează pe cel
precedent,cum Moartea învingr Iubirea și
Timpul ucide Gloria pentru ca apoi să se
topească la rândul lui în nemărginirea
Eternității care triumfă asupra tuturor. Ca și în
cazul Canțonierului, structura narativă a
poemului este suportul unei complexe
construcții etico-ideologice. Este o narațiune
care caută să demonstreze că iubirea este o
experiență precară de care trebuie să te detașezi
în numele altei iubiri mai elevate și mai stabile.
Poemul este străbătut de un suflu religios. Cum
am mai spus, Petrarca parcurge în acest poem
propriul său itinerar spiritual; numai că de data
aceasta el o face în mod programatic, alegând
exemplul doct și sacrosanct, astfel că singurele
versuri autentice rămân acelea ale Triumfului
Morțiii în care răsună ecoul Canțonierului, în
plânsul pentru Laura pe al cărei chip moartea
însăși părea frumoasă: Morte bella parea nel
suo bel viso (I,V, 172).
Acest poem al viziunii alegorice a
destinului uman a început să fie tradus în proză
sau în versuri în culturile europene încă din
secolul al XV-lea. La noi, receptarea acestei
creații filosofice în terține, de inspirație

dantescă, a fost mai anevoioasă. În secolul
trecut cultura noastră a înregistrat două
variante ale Triumfului Morții datorate Etei
Boeriu și lui C.D. Zeletin. Iată de ce
considerăm a fi deosebit de importantă
traducerea integrală a acestei opere și
publicarea ei în volumul bilingv al cărui titlu lam anunțat în primele rânduri ale articolului
nostru. Angelei Pintilie îi revine meritul
incontestabil de a fi efectut această tălmăcire
(în proză) mult laborioasă, onestă și captivantă.
„Sufletul” realizării și apariției cărții în discuție
este clasicistul Traian Diaconescu care de altfel
semnează Prefața, bine articulată și Notele
explicative, abundente și foarte necesare.

CARTEA STRĂINĂ
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PETE ÎN SOARE
Simona MODREANU

E greu să scapi de o etichetă care ți s-a lipit de
piele – fie ea și literară – de zeci de ani. E și cazul lui
Jean Giono, blajinul, studiatul, admiratul scriitor
provensal, plecat la cele veșnice acum o jumătate de
secol, în 1970. E cunoscut îndeobște ca o ființă solară,
îndrăgostit de oameni, de animale, de natură, un
vrăjitor al limbii, un povestitor traversat de legendele
mirificului ținut din sudul Franței. Dar iată că
scriitoarea Emmanuelle Lambert, doctor în literatură
și curator, a decis să răzuiască această icoană
patrimonială pentru a scoate la iveală omul frământat,
întunecat, fracturat de războaie, mistuit de patimi și
dorințe, tânjind în egală măsură după liniște și lumină.
Așa se naște Giono furioso (Stock, 2019), care obține
Premiul Femina Eseu, un portret în lumini și umbre al
unui om, o meditație asupra forței creatoare în toate
dimensiunile ei, o cercetare documentată și intimă
totodată, la granița dintre eseu și biografie.
Emmanuelle Lambert a publicat și romane (Un
peu de vie dans la mienne, 2011; La Tête haute, 2013;
La Désertion, 2018), dar e la fel de atrasă și de
abordări critice mai puțin convenționale, precum și de
organizarea unor expoziții literare. După teza de
doctorat axată pe teatrul lui Jean Genet, a lucrat cu
Alain Robbe-Grillet la editarea unora dintre textele
sale, înainte de a-i consacra prima ei carte, Mon grand
écrivain (2009). La Marsilia, în cetatea culturală
numită Mucem (Muzeul civilizațiilor Europei și
Mediteranei), Emmanuelle Lambert a fost curatorul a
două importante expoziții, una dedicată lui Jean Genet
(2016), cealaltă lui Jean Giono, care a fost deschisă
până în februarie 2020.
Pentru organizarea acesteia din urmă,
Emmanuelle Lambert și-a petrecut multe luni
scufundându-se din nou în viața și opera unui scriitor
complex și căutând, cu fler și agerime, să adulmece
acea urmă unică pe care orice creator adevărat o lasă
în trecerea sa prin lume. Unul dintre – nu puținele –
merite ale cărții e acela de a îmbina și a depăși
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constrângerile criticii biografice, respectiv ale celei
structuraliste, demonstrând, dacă mai era nevoie, că
pătrunderea în esența gândirii și simțirii unui autor
este infinit mai bogată și mai interesantă atunci când
se leagă firele elementelor vieții cu universul său
imaginar, cel romanesc, în cazul lui Giono. Copilăria
provensală, afecțiunea pentru tatăl său, experiența
războaielor, atracția pentru femei… deschid porți
hermeneutice nebănuite. Iar autoarea reușește cu brio
să păstreze acest echilibru miraculos între tentația
biografismului (fără a eluda însă reperele
fundamentale) și cea a exegezei pure, în care
autenticitatea căutată s-ar fi putut estompa, optând
pentru o decriptare destinsă, malițioasă adesea, ce
evocă zâmbetul șugubăț și ochii aproape prea inocenți
ai uriașului condeier din Manosque.
Am început să scriu cartea în ultimele luni de lucru
la expoziție. Spre deosebire de aceasta, cartea arte toate
drepturile. Poate face digresiuni, își poate permite
abateri și accelerări, poate aluneca peste capodopere
pentru a se opri asupra unor texte prea puțin cunoscute.
Este personală și mi-ar plăcea să fie ca o cărare unduind
liber printre opere, viață și amintiri. Dar rămâne
constrânsă de acest gând obsedant și tot mai copleșitor,
pe măsură ce lecturile mele s-au acumulat: nu știm. Mă
incită ideea de a sta pe un mal de pe care să-l privesc pe
Giono ca și cum ar fi el însuși o operă de artă. Foarte
veche și fragilă, izvorâtă dintr-un meșteșug milenar și
care, dacă s-ar sparge, nu ar putea fi reparată nici cu fire
de aur. El, personajul principal al acestei cărți, are
drepturi pe care cei cărora le decid soarta, când scriu
romane, nu le pot reclama. Așadar, când abordezi un
asemenea subiect, amplu, straniu și familiar deopotrivă,
există o linie de conduită ce trebuie urmată. O formă de
politețe elementară nu doar față de fantoma căreia îi faci
portretul, ci și față de trecut, de densitatea timpului și a
epocilor din care răzbate și care nu pot fi surprinse decât
imperfect. Iată de ce mă surprind uneori suferind de o
minuție discretă și persistentă, destul de străină de
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caracterul meu. Să nu îndepărtez nimic din fragmentele
multiple ce compun memoria și dau strălucire unei
amintiri printr-o reflexie fugitivă. Să analizez detaliile,
urmele derizorii cu tot atâta intensitate ca reușitele
răsunătoare. Nu poți nici citi, nici spune tot: să știi că nu
vei ști te incită să rămâi în această stare de alertă care nu
anticipează niciodată nimic, cu atât mai puțin ceea ce
crezi că știi despre acest Giono. Este și el, ca fiecare
dintre noi, făcut din cei mulți care l-au alcătuit, ei înșiși
deformați în inima celor care îl evocă. Un lucru e sigur
însă. A fost frânt încă de la începutul vieții de adult,
asemenea atâtor băieți din generația lui care aveau
douăzeci de ani în 1915, cu peste o sută de ani în urmă.
Pe scurt: e departe și e nebulos.
Giono furioso nu e doar o asonanță sau o ocheadă
către Ariosto, ci e un fel de roman de inițiere a
autoarei, care își survolează lecturile de tinerețe din
Giono, acceptând uneori prima impresie, intensă,
chiar dacă naivă, continuând cu cele ulterioare, mai
cultivate, mai abile, mai rafinate, la care se adaugă
studiile mai mult sau mai puțin erudite consacrate
marelui scriitor provensal, dar și discuțiile cu
descendenții, prietenii familiei, sau reprezentanții
asociației care îi perpetuează amintirea. Nu în ultimul
rând, Emmanuelle Lambert își lasă intuiția să
identifice paradoxuri și savori suficient de subtile sau
ambigue pentru a fi scăpat multor cititori sau chiar
exegeți, toate aceste elemente contopindu-se pentru a
lăsa să iasă încetișor la suprafață fața întunecată a
lunii, acel Giono juisor primitiv, profund traumatizat
de cele două războaie mondiale, deși în moduri
diferite, care cultivă în bună măsură disimularea în
spatele jovialității, a ironiei fine și a zâmbetului veșnic
pieziș. Greu de cadrat cu imaginea bardului emoțiilor
pure și al bucuriilor fizice, al plictisului fermecător
printre măslini, oi, câmpuri de lavandă și căldura
Provenței. Aidoma Ronului, năprasnicul fluviu care o
străbate, cu părelnice unde senine, atât de poetic
pătruns de un al mare scriitor al regiunii, Hervé Bazin,
Giono se năpustește cu aceeași forță subterană,
ramificată, complexă, dură, obscură, atinsă și hrănită
de viață și de moarte deopotrivă. Violentă, brutală
chiar. În miezul paginilor radioase despre natura
grandioasă și eroismul uman, auzi păsări gemând
înainte de a cânta, pământul scuturându-se sub secetă
sau inundații, ființele de tot felul spintecându-se în fel
și chip, adesea pentru a-și amorți urâtul, femeile
trudind, uneori violate, uneori dându-și singure
moartea, sau fugind, copii suferind de foame, boli,

diformități… Un univers care ar fi sinistru, de-a
dreptul înspăimântător, dacă nu ar apărea, în
momentele critice, acele creaturi minunate pe care
Giono le-a semănat în textele sale, acei vrăjitori,
menestreli, vindecători, sau aventurieri precum
husarul Angelo, care aleargă pe acoperișuri deasupra
molimei de holeră. Texte neliniștite, smucite, o
cavalcadă încântătoare a limbii, dar care nu se încheie
înțelept și conciliant.
Or, Emmanuelle Lambert ne propune să dăm
deoparte prejudecățile, lecturile prime și să ascultăm
sunetul timpului, armonia stilului izvorât nu din litera
imediată, ci din carnea și spiritul ființei vii răsunând
peste vremuri. Altfel spus, o deschidere sinceră,
dezordonată, riscantă chiar către tot ceea ce freamătă
și fojgăie în opera lui Giono, la limita indicibilului,
fără grabă, fără uscăciunea și impersonalitatea unei
sinteze. Un soi de lectură-turnir, o luptă corp la corp
cu o sensibilitate și o inteligență ușor încețoșate la
nivelul vizibil al narațiunii, tocmai pentru că sunt vii,
mobile, contradictorii. Drumul nu e drept, nu e fără
pericole, nici măcar nu știi dacă ajunge undeva, dar
nebunia acestei insolențe tinerești te cuprinde pe
nesimțite. Și ce dacă înțelegi că Giono nu a fost
scriitorul rural și solar, apostolul binevoitor și blând al
unui ecologism avant la lettre? Și ce dacă înțelegi că,
de fapt, Giono nu iubea oamenii? Dar nu-i iubea
pentru că văzuse prea bine de ce e capabilă această
rasă când se lasă cuprinsă de morbul distrugerii… Și
ce dacă a avut nenumărate amante, dintre care trei
chiar au contat în viața lui, devreme ce acest senzual
rabelaisian nu și-a părăsit niciodată soția, a cărei
puritate îl ajuta să suporta viață? Sună gidian, cumva?
Rămânem până la urmă cu o enigmă. Dar stilul
autoarei, care se ridică uneori pe culmile atinse de cel
care o fascinează, seduce iconoclast, precum în
această adresare directă către acel Jean Giono marcat
de al doilea război:
Romanele dumneavoastră dinainte erau voluptuoase,
letargice ca nou-născutul în brațele mamei lui. Așteptau
febril concretizarea amenințărilor care bubuiau în
adâncurile lor. Acum, după ce catastrofa a avut loc, v-ați
retras în poziția de observator. Acum, înaintați înzestrat
cu arme pe care nu vi le cunoșteam: prudența și viclenia.
Totul îmbrăcat într-o ironie care vă scaldă tot mai mult
textele și care crește pe măsură ce se apropie finalul.
Amărăciunea ia chipul unei bucurii malefice. Și totuși,
acel zâmbet abia schițat…
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ANTICHITÃÞI ACTUALE

ELEFANTOFIL
Ioana COSTA
Pentru un iubitor de elefanţi, rămîne o încîntare
vechiul fil turcesc, pe care este oricînd dispus să-l
etimologizeze – fals, dar delicios – pe filieră indoeuropeană, prin philos: jocul poate continua,
trecînd de la elefantofil (posibil, dar inexistent) la
aparent repetitivul filofil (complet inelegant prin
alăturarea sufixoidului de origine grecească la un
termen negrecesc, dar, de fapt, nici cu aselenizarea
nu stăm mai bine, de vreme ce nu îi spune
alunizare). Etimologia termenului uzual nu este
deloc spectaculoasă: latinii, de la care l-am luat noi,
au transpus simplu în limba lor grecescul elephas.
Există totuşi variante fonetico-morfologice
(elephantus, elephas, elephans), cărora li se adaugă
fonetismul aparte al unor forme romanice (ca
olifant, alifant) şi, mai ales, perifraza Luca bos,
„bou de Lucania”, ilustrativă pentru mirarea
romanilor care au întîlnit, în Lucania, în armata lui
Pirus (cel cu „victorie à la Pirus”), un animal
nemaivăzut înainte şi l-au descris cumva
sinonimic, printr-o trimitere zoologică familiară.
Seneca (cel Tînăr) nu poate fi nicidecum socotit
un elefantofil. Proboscidienii apar totuşi de cîteva
ori în scrierile lui filozofice. Dacă am socotit bine,
sînt zece ocurenţe. Unele, puţine, sînt simple ecouri
istorice, de realia, în trei pasaje învecinate din De
breuitate uitae: 13.3: „Curius Dentatus a adus
primul elefant în alaiul său triumfal”; 13.6:
„Pompei a fost primul care a înfăţişat public, la
circ, lupta a optsprezece elefanţi împotriva cărora
au fost trimişi răufăcători, într-o imitaţie de
bătălie”; şi, două paragrafe mai departe (13.8):
„Metellus, după învingerea punilor în Sicilia, a fost
singurul dintre toţi romanii care a mînat înaintea
carului său triumfal o sută douăzeci de elefanţi
captivi”. Din scrisorile adresate lui Lucilius, în
60.2 elefantul este cumva o unitate de măsură a
saţietăţii: „taurul se satură păscînd pe cîteva iugăre;
o singură pădure e de ajuns pentru mulţi elefanţi; ca
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să hrăneşti omul, îţi trebuie pămîntul şi marea”;
85.41 creionează un tablou de circ: „un copilandru
etiopian făcea un elefant să îngenuncheze şi să
meargă pe o funie întinsă”; paragraful 90.4 pune în
balans autoritatea căpeteniei: „turmele de elefanţi
sînt conduse de cel mai înalt dintre ei; între oameni,
contează cel mai bun, nu cel mai puternic”. De ira,
în cartea a doua (11.5), inventariază surprinzătoare
surse ale spaimei: „mişcarea carului de curse şi a
roţilor care se învîrtesc îi face pe lei să se întoarcă
în cuşcă, pe elefanţi îi îngrozeşte rîgîitul de porc”;
în 31.6, schiţează tablouri ale umilirii: „forţa de a
face rău este dezgustătoare şi respingătoare şi
străină de om, care îmblînzeşte chiar animalele
sălbatice: priveşte grumazul elefanţilor pus sub jug,
spinările taurilor călcate fără teamă de copiii şi
femeile care dănţuiesc pe ele...”. În De beneficiis
(1.2.5), dimpotrivă, imagini ale îmblînzirii prin
binefaceri: „leii îi lasă pe stăpînii lor să le cureţe,
nevătămaţi, gurile; chiar elefanţii, cu toată
sălbăticia lor, devin supuşi ca nişte sclavi cînd li se
dă hrană: pînă-ntr-atît este adevărat că şi făpturile
lipsite de puterea de a înţelege şi a preţui o
binefacere sînt cucerite de prezenţa continuă a
unui bine stăruitor”; şi, tot acolo, în 2.29.1,
vorbeşte despre nerecunoştinţa neamului omenesc,
care se plînge „că nu sîntem deopotrivă cu elefanţii
în mărimea trupului, deopotrivă cu cerbii, la
iuţeală, că nu sîntem uşori ca păsările, năvalnici ca
taurii”.
Neavîndu-şi locul aici, printre Antichităţi,
adaug doar în treacăt o frîntură de biliografie
elefantofilă: o povestire a lui Haruki Murakami,
Elefantul a dispărut, o alta, a lui Ivo Andrič,
Povestea cu elefantul vizirului, şi minunatul roman
al lui Eli Shafak, Ucenicul arhitectului, în care
elefantul Chota, „micuţul”, domină delicat urzeala
unei lungi poveşti.
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PERPETUA
Anca MEIROŞU
La începutul secolului al III-lea d.Hr.,
probabil în Cartagina, o tînără romană pe nume
Vibia Perpetua a fost reţinută alături de alte
patru persoane, din ordinul împăratului
Septimius Severus. Cei cinci catehumeni au fost
puşi sub acuzare şi întemniţaţi, un scenariu
deloc neobişnuit în contextul persecuţiilor
dispuse împotriva creştinilor, la începutul erei
noastre. În cazul adepţilor noii religii
monoteiste, privarea de libertate era doar
începutul unei serii de practici punitive
abominabile, care nu arareori erau cumulate, ca
de pildă: aruncarea în foc, în faţa fiarelor
sălbatice, în var nestins ş.a.m.d. Desprinderea
creştinilor de familiile lor şi condiţiile vitrege în
care erau forţaţi să-şi petreacă ultimele zile de
dinainte de execuţie, în întunericul celulelor
subterane, sub atenta supraveghere a soldaţilor,
aveau ca scop destabilizarea lor emoţională:
autorităţile romane le ofereau acum răgazul
necesar pentru a-şi reconsidera poziţia şi a
reveni la cutumele păgîne. Nu a fost însă şi cazul
acestor destoinici, care s-au aruncat în braţele
morţii, fermecaţi de perspectiva vieţii veşnice şi
de cununile cu care Dumnezeu avea să îi
răsplătească. Perpetua nu s-a lăsat întoarsă din
drum de tatăl ei (deşi el încercase, cu îngrijorare
părintească, să o determine să renunţe la
hotărîrea luată: „Sic et ego aliud me dicere non
possum nisi quod sum, Christiana”, Passio
Sanctarum Perpetuae et Felicitatis 3, 3); şi-a
mărturisit public credinţa, a mers neînfricată
spre locul în care a fost biciuită, iar cînd a fost
trimisă în arenă, a rezistat loviturilor unei vaci
feroce. Revelaţia pe care Perpetua a avut-o

înaintea acestui moment i-a confirmat ajutorul
ceresc pe care urma să îl primească într-o aşa
grea încercare: tînăra a văzut cum, preschimbată
în bărbat, se lupta vitejeşte cu răul şi izbîndea.
Într-adevăr, aşa a fost, căci Perpetua a luptat
vitejeşte pînă la sfîrşit, cînd capul i-a fost tăiat de
sabie, dar sufletul ei s-a primenit cu slavă.
Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, în ***, The
Acts of the Christian Martyrs, introduction texts and
translations by Herbert Musurillo, Oxford University Press,
New York, 1972.
Brent D. Shaw, „The Passion of Perpetua”, în Past &
Present, No. 139, (May, 1993), pp. 3-45.

CALENDAR IULIE:
Corlat Nicolae – 01.07.1965
Holban Ioan – 02.07.1954
Gorban Paul – 03.07.1982
Prisacariu Șoptelea Cristina – 04.07.1966
Papuc Liviu – 06.07.1950
Popa George – 06.07.1923
Ouatu Ioan – 08.07.1954
Diaconescu Traian -14.07.1939
Popa Dorin – 15.07.1955
Mănescu Val – 18.07.1953
Căciuleanu Bică Nelu – 18.07.1951
Manolache Ciprian – 20.07.1974
Ploscaru Dorin – 21.07.1959
Diaconescu Ioana – 21 .07.1947
Ilinca Bernea – 21.07.1974
Strochi Lucian – 23.07.1950
Castro Navarette Mario – 24.07.1950
Afloroaei Ștefan – 25.07.1952
Ailenei Sergiu – 28.07.1967
Mureșanu Ionescu Marina – 29.07.1949
Doboș Dan – 31.07.1970
ANTICHITÃÞI ACTUALE
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ARTE

„Somos todos amantes de esta Tierra.”
Plácido DOMINGO

ŞI EXCLUSIVITATEA
PARIZIANĂ A BALETULUI
Dragoş COJOCARU
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monografie verdiană a lui Eduardo
Rescigno pentru o primă descriere
succintă a acestei pagini muzicale cu rost
coregrafic: „Inserţia unui balet este
prevăzută înainte de corul «Triomphe!
Gloire au Lion de Saint Marc!» («Viva il
Leon di San Marco!», III, 7), care anunţă
sosirea ambasadorilor veneţieni. Câteva
sclave turcoaice dansează cu moleşeală o
Danse turque, apoi se reînsufleţesc la
sunetul unui Cântec arăbesc, şi se
prosternează în Invocaţia către Allah;
două grupuri de fete grecoaice se mişcă pe
ritmul unui Cântec grecesc, apoi câţiva
marinari veneţieni dansează Muraneza, iar
corpul de balet integral execută un Cântec
războinic, care conduce către Final”4. Din
această enumerare, o eventuală nelămurire o
poate induce „muraneza”, dar cărturarul
australian Charles Osborne e gata să ne scoată
din încurcătură: „La Muranese înseamnă, pe cât
se pare, nu o fată din Murano, ci un dans din
această insulă”5.
La 21 august 1894, Verdi îi trimitea lui
Ricordi partitura baletului însoţită de o notă în
care imagina următorul scenariu:

LORNIONUL GALACTIC

Dacă, în microuniversul baletelor verdiene,
există un competitor serios al triumfului
egiptean din Aida, în materie de pregnanţă şi
nivel muzical, acest competitor este, în analiza
lui Julian Budden1, baletul introdus în opera
Otello pentru premiera sa pariziană (în 1894, la
şapte ani după premiera absolută de la Scala din
Milano, în 1887) şi conceput numai şi numai
pentru Opera Mare din capitala Franţei, urmând,
după indicaţiile lui Verdi însuşi, a fi scos din
orice altă ediţie ulterioară. Încă din 1887, când
nici nu compusese baletul cu pricina, nici nu îi
găsise locul definitiv în partitură (intenţia
iniţială fiind inserarea acestui moment
coregrafic în Actul al doilea, în scena omagiilor
aduse Desdemonei de catre supuşii din partea
locului), Maestrul îi scria lui Giulio Ricordi că
nu avea rost să tipărească viitorul balet, întrucât
această „monstruozitate” artistică ce întrerupea
drama era o blamabilă concesie făcută Operei
din Paris de compozitorii de pretutindeni2.
Totuşi, cu o curiozitate din ce în ce mai mare,
Verdi a pornit în căutarea unor surse de
inspiraţie (turceşti, greco-cipriote, veneţiene – îi
va solicita el în 1894 lui Ricordi3), iar toată
agitata poveste a conceperii acestui balet este
relatată de Julian Budden într-un subcapitol de
14 pagini dedicat montării pariziene. Câteva
pagini sunt ocupate cu reproduceri din partitură,
dar rămâne suficient spaţiu pentru analiza
structurală:
dramatică
şi,
mai
ales,
muzicologică, riguros contextualizată.
Cum, în textul său de largă respiraţie
filosofică şi estetică, Massimo Mila nu face nici
o referire la acest balet, apelăm la enciclopedica

„Având în minte scena splendidă cu coloane
din actul al treilea, m-am gândit că ar fi nimerit
să compun muzica după cum urmează: din capul
locului, de îndată ce încep fanfarele, ar trebui să
apară un grup de Sclave turcoaice, care dansează
fără chef şi fără graţie, deoarece sunt sclave.
Totuşi, la sfărşitul acestei prime mişcări,
auzind acea Canzone Araba, ele se dezmorţesc
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treptat şi sfârşesc prin a dansa cu dezlănţuire.
La Invocaţia către Allah, toate se
prosternează la pământ... Ȋn acest moment, apare
printre coloane un grup de fete Grecoaice
frumoase şi, patru măsuri mai târziu, încă un
grup; ele înaintează şi, la măsura a treisprezecea,
se unesc într-un dans care e liniştit, aristocrat,
clasic...
Urmează imediat Muraneza, allegro vivace
6/8; aici, un grup de Veneţieni, bărbaţi şi fete, ar
trebui să înainteze printre columne... după opt
măsuri, încă un grup. La fortissimo (măsura 18),
ei ar trebui să ajungă în faţa scenei şi să înceapă
să danseze.
După fortissimo e un pasaj în Fa diez cu o
muzică orchestrată foarte lejer, care ar trebui
dansată de numai două persoane. Melodia se
repetă cu o orchestraţie mai încărcată şi atunci
toţi Veneţienii ar trebui să li se alăture. Prima
melodie în 6/8 este reluată şi aici aş dori să văd
un alt grup de Veneţieni apărând în spatele
scenei.
Dansul pentru Cântecul Războinic ar trebui
executat numai de bărbaţi. Prima melodie se ia
de la capăt şi aici toţi Veneţienii pot să se alăture
dansului; apoi, la più mosso, Veneţieni, Turci,
Greci şi toată trupa pot să danseze... Amin”6.
Aprecierea estetică a baletului capătă nuanţe
de la un spectator specializat la altul. „Deşi de
regulă şi pe bună dreptate omisă din spectacolele
din ziua de azi – consideră Charles Osborne –,
această muzică, pe care Verdi a compus-o la un
an după premiera operei Falstaff, este la fel
plăcută la ascultat cum este muzica lui de balet
întotdeauna”. Şi tot lui Charles Osborne îi
datorăm, mai departe, o precizare de ordin
cronometric: Verdi a calculat această muzică în
aşa fel încât să dureze cinci minute şi cincizeci
şi nouă de secunde (cronometrare ce, de
altminteri, chiar prefaţează scenariul de mai
sus). Interpretarea înregistrată a lui Arturo
Toscanini, ne informează Osborne, durează 6
minute şi 5 secunde, ceea ce ar putea să pară
rezonabil până la comparaţia cu înregistrarea lui
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Herbert von Karajan, care durează exact 5
minute şi 59 de secunde. Cu maestrul
salzburghez, nici „bătrânul” Tullio Serafin, cu
ale sale 5 minute şi 47 de secunde, nu poate
concura în materie de punctualitate7...
Urmăritorul francez al lui Osborne notează
cu (grăbit) spirit critic (omiţând şi el prima
secţiune, cea Turcească, din structura baletului,
dar plusând cu un considerent de ordin
dramatic): „Verdi adaugă aici un divertisment
dansant, cum doreau obişnuiţii Operei Mari. Cu
toată plăcerea produsă de o muzică de caracter
(numerele de balet se numesc: cântec arab, dans
grec, «muraneză» şi cântec războinic), acest
balet a fost mai apoi suprimat. Din punct de
vedere teatral, introducerea lui în acest loc oferă
inconvenientul de a-i da timp lui Otello să-şi
recapete stăpânirea de sine, pe când urmarea
acţiunii ni-l arată în plină derută”8. Fireşte, însă,
acest (pretins) neajuns nu ştirbeşte statutul lui
Otello de „una din cele mai mari opere din
istoria muzicii”9.
Nici Budden nu vede vreun rost dramatic al
baletului, observând, în plus, şi neverosimilitatea de ordin protocolar-istoric a unei astfel de
întâmpinări a soliei veneţiene în colonie. Totuşi,
aşa cum anticipam, Budden caracterizează muzica baletului în termeni laudativi şi, nu o dată
hiperbolici. Astfel, înalta autoritate în materie de
studii verdiene apreciază că partutura baletului
se caracterizează prin inventivitate, alcătuire
judicioasă, culoare şi (mai ales, subliniază
Budden), prin concizie. În analiza diferitelor
secţiuni, întâlnim calificative din sferele
semantice ale „ingeniozităţii”, „purităţii”,
„limpezimii”, „graţiei”, iar „dulceaţa” şi
„armonia uluitoare” a unor pasaje sunt
completate prin „robusteţea italică” a
momentelor următoare (lipsite, accentuează
autorul, de orice vulgaritate).
Dar valoarea muzicologică a partiturii
baletului nu a cântărit, până în prezent, suficient
cât să motiveze o mizanscenă care să includă
aceste dansuri. În cazul lui Otello, ultima
capodoperă tragică a lui Giuseppe Verdi,
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varianta pariziană rămâne, deocamdată,
împreună cu baletul pe care îl cuprinde, în
nemişcată adormire.
În privinţa unor balete compuse de Verdi,
ocazional, pentru alte teatre decât Opera Mare
din Paris, Eduardo Rescigno menţionează un
Balet de Corsari Africani cu cor din Actul întâi,
Scena a zecea din Simon Boccanegra (1857),
despre care ne spune doar că a fost eliminat
ulterior, precum şi un altul, compus pentru un
spectacol de Nabucco la Bruxelles (1848), plasat
la începutul scenei din babilonienele grădini
suspendate (Actul al treilea, Prima Scenă),
despre a cărui muzică suntem informaţi că s-a
pierdut10. De bună seamă, nici pentru aceste
balete trecute în neant, nici pentru reuşitele de
mai sus, Verdi nu ocupă locul de întâietate
mondială pe care îl ocupă: drumul său apolinic
în conştiinţa artistică a umanităţii, el îl parcurge
nu însoţit de Terpsihora, ci dublu acompaniat: la
un braţ de Euterpe, iar la celălalt braţ de
Melpomene.
Note:
1. Julian Budden, The Operas of Verdi, Vol. 3: From
«Don Carlos» to «Falstaff», Clarendon Press, Oxford,
1992, p. 226.
2. Scrisoare Către Giulio Ricordi, Genova, 25 martie
1887 (în Verdi, Lettere. 1835-1900, Arnaldo Mondadori
Editori, Milano, 2000, p. 364). Citată in extenso de
Eduardo Rescigno (Vivaverdi dalla A alla Z. Giuseppe
Verdi e la sua opera, BUR Saggi, Milano, 2012, p. 108)
şi de Julian Budden în punctele esenţiale (op. cit. [Vol.
3], p. 399).
3. Julian Budden, op. cit. [Vol. 3], p. 400.
4. Op. cit., p. 107-108. Am lăsat titlul primei secţiuni în limba franceză, ca în textul de referinţă, iar titlurile
celelalte, în italiană în original, le-am tradus în limba
română.
5. Charles Osborne, The Complete Operas of Verdi.
A Critical Guide, Indigo, London, 1997, p. 426.
6. Apud Julian Budden, op. cit. [Vol. 3], p. 401-402.
7. Charles Osborne, op. cit., p. 426, nota 2. Pe de o
parte, autorul omite însă să enumere acea iniţială Danse
turque printre secţiunile baletului. Fără ea, totuşi,
socoteala nu iese în nici un fel. Pe de altă parte, după
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propria noastră cronometrare, înregistrarea lui Toscanini
durează 6 minute şi 11 secunde, iar a lui Karajan, după
cum precizează chiar descrierea LP-ului original,
durează 6 minute şi 33 de secunde. Ambii dirijori au
înregistrat baletul extras din contextul operei: varianta
lui Toscanini (live) este consultabilă în ultima cutie cu
integrala dedicată de RCA legendarului maestru (CD51,
pistele 11 şi 12); versiunea discografică a lui Karajan
(figurând pe un disc din 1972, Opernballette) a intrat şi
ea în componenţa integralei dedicate lui de Deutsche
Grammophon (CD82, pista 12). Nici unul din cei doi şefi
de orchestră nu au inclus baletul în vreuna din versiunile
lor discografice ale integralei operei (Toscanini: RCA,
1947; Karajan: Decca, 1961 şi Deutsche Grammophon,
1973). Karajan nu introduce „divertismentul” coregrafic
nici în filmul regizat de el însuşi pentru televiziune
(Unitel, 1974). Nici sub bagehta lui Tullio Serafin nu
găsim inclus baletul: nici în coloana sonoră a filmului de
televiziune realizat de RAI în 1958, nici în versiunea
integralei sale discografice (EMI, 1960). Nu ştim de
unde provine această referinţă a lui Osborne. Pentru
filmul regizat de Franco Zeffirelli (Cannon, 1986), Lorin
Maazel a înregistrat, la pupitrul Orchestrei Teatrului
Scala din Milano, cel puţin o secţiune din această muzică
de balet; în film, prima parte a mini-suitei a fost
transferată în Actul întâi, în toiul sărbătoririi victoriei lui
Otello
împotriva
turcilor;
în
compensaţie
cinematografică, Zeffirelli a eliminat corul „Fuoco di
gioia”, stârnind astfel mânia puriştilor (şi a lui Elvio
Giudici: L’opera in CD e video. Guida all’ascolto di
tutte le opere liriche, Il Saggiatore, Milano, 2007, p.
1674); un fragment din continuarea baletului a fost
folosit în Actul al treilea, la locul lui, ca dans de curte.
Însă, nici în acest caz, ediţia discografică integrală
corespunzătoare filmului (EMI, 1986) nu conţine baletul
(şi nici vreun fragment din acesta, în timp ce corul tăiat
de regizorul florentin îşi reia locul cuvenit, în partitură şi
în urechile melomanilor).
8. Jacques Bourgeois, Giuseppe Verdi, traducere de
Viorica Mavrodin, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982,
p. 368 [ediţia originală în limba franceză: Julliard, Paris,
1979].
9. Idem, p. 370.
10. Eduardo Rescigno, op. cit., p. 106.

171

PENSIONARUL (III)
Andrei Nicolau VOLOVĂȚ

ANTRACTELE LUI GOPO

Numai că, nu poți să te pui niciodată cu
dracul când el vrea să-și facă mendrele. Ajuns
acasă aproape pe înserat o zări pe femeie
așteptându-l în fața ușii. Cum nu putea fi
recunoscută din stradă, în lumina palidă care se
îngâna cu întunericul, răsuflă oarecum ușurat la
gândul că nu va fi a doua zi în gura lumii.
„Doamnă Aneta, nu trebuia să vă deranjați”,
zise el căutându-i privirea femeii. „Dar nu-i
deranj, ci plăcere, domnule profesor. De mult
vroiam să vă cunosc și să vă țin de urât!”. Nea
Perea, descuie ușa casei și o pofti politicos
înăuntru, scuzându-se pentru dezordinea din
casa lui de văduv supărat pe lume și pe viață. Au
stat un pic de vorbă, despre vreme, apoi despre
pensia lui nedreaptă și pentru care a doua zi avea
să se ducă la proces.
„Ca profesor trebuie totuși să aveți o pensie
bunicică?!”. Întrebarea Anetei ce sună mai mult
a exclamație îl zdruncină puțin”. Dar de ce vreți
să știți cât e pensia mea? E confidențială!”. Femeia
pufni în râs și cu obrăznicia-i obișnuită i-o trânti verde
în față”. Ba bine că nu. Am să-l întreb pe poștaș când o
veni mâine la Primărie și o să aflu, că el aduce toate
pensiile, dar mai întâi trece pe la mine să descarce sacul
cu informații utile”. Din clipa aceea, Nea Petrea fu
aproape convins că femeia din fața lui e în stare de orice
și că nu va avea scăpare de dânsa prea ușor. Totuși îi
veni ceva în gând și puse mâna pe telefon sunându-l pe
primar.
„Ce e Nea Petrea? Nu a venit Aneta la matale?”,
întrebă acesta. Profesorul se mai gândi odată înainte de
a continua convorbirea și apoi zise hotărât: „Năică, tată,
dacă vrei să candidez pe lista ta de consilieri locali, fă
bine și cheamă-ți colaboratoarea asta cam îndrăzneață
și zi-i să mă lase în pace!”. Primarul fu probabil foarte
derutat, își zise omul nostru în gând, de vreme ce în
telefon se auzi mai întâi un oftat apoi o pauză lungă.
„N-am cum profesore, e hotărât! Ea face listele cu
candidați, eu doar le propun, așa ca să nu zică lumea că
nu-s eu șeful. N-am cum, auzi?! În privința matale a
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hotărât ea deja, astăzi, când ne-a adus sticla cu vin! Dar
să știi că și mie-mi venise ideea, fără să știu că ea era
deja chitită!” Nae îi turuise vorbele cam răstit, apoi
trânti telefonul deranjat de faptul că trebuise să-și
deconspire poziția lui de câine ascultător al femeii
acelea care n-avea decât un stăpân, undeva în
conducerea centrală, pe care el încă nu-l dibuise exact.
Lui Nea Petrea nu-i venea să creadă urechilor. „Va
să zică așa se face politica la noi?! Femeia bună la toate
în primărie hotărăște cine candidează!? De aceea merg
treburile atât de bine în țara asta”, conchisese el în
gând, foarte amărât. „Păi, în cazul ăsta nu-mi dau
acordul să candidez și gata”, își zise el întrezărind
oarecare urmă de speranță de a nu intra în așa joc
murdar. Doar pentru moment gândi asta, căci speranța
se risipi brusc în neant când o văzu pe Aneta cum
începuse să se dezbrace cu dezinvoltura femeii care
intrase prin multe paturi, în timp ce el rămânea subit
fără aer.
„N-ai scăpare profesore! Ți-am pus gând de
tăvăleală de când te-am văzut prima dată în primărie,
acum trei luni. Ești bărbat bine, chiar dacă ești oleacă
mai puriu. Iar consilier local trebuie să fii, musai, căci
altfel comuna asta ajunge pe mâna proștilor și
bețivilor!”. Nea Petrea concluzionă iremediabil în
mintea lui buimăcită de ceea ce auzea și mai ales de
ceea ce vedea, că într-adevăr nu mai avea scăpare.
Ochii săi priveau holbați la sânii rotunzi, încă proaspeți
și la pielea albă a trupului armonios, fără urmă de
vergeturi cum avusese femeia lui bolnăvicioasă, și se
simți luat de valul unei tinereți pe care o uitase demult
și retrezită la viață cu o nerăbdare uluitoare care
începea chiar de sub centura pantalonilor.
Își zise atunci că destinul îi oferea nesperata șansă
de a mai trăi odată, sau dimpotrivă că avea să se
trezească în iad, de moment ce trebuia să se culce cu
diavolul, păcătuind chiar înainte de pomenirea de un an
a nevestei sale de-o viață. Se lăsă pur și simplu dus de
val, cerându-și iertare în gând de la un Dumnezeu pe
care-l simțea tot mai îndepărtat în seara aceea. Nu
realiză exact dacă a fost păcat sau renașterea sa la viața
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pe care fusese sigur, până atunci, că o irosise. Era
convins însă că a trăit cea mai tare noapte din viața lui.
De ceva asemănător mai avusese parte în
adolescență, dar atunci fusese cu capul greu ca banița
de la votca de antren consumată în căminul internat al
fetelor de la profesională, pe când acum a fost treaz și
nesătul, absorbind plăcerea trupească cu o luciditate pe
care nu și-o cunoscuse niciodată. Remușcările față de
fosta lui nevastă se duseseră pe apa sâmbetei de la
primele îmbrățișări.
Până dimineață află de la Aneta niște noutăți erotice
despre care nu avusese habar și care, mai mult de atât,
îi creaseră senzația acută că trăise degeaba cei 65 de
ani. Cel mai mult l-a impresionat mirosul femeii, despre
care nu se dumiri dacă e datorită parfumului sau a pielii
ei, sau poate a amândurora, descoperire care l-a dus în
pragul unei sublime stări pe care ar fi numit-o, fără
echivoc, fericire, dacă nu ar fi fost atât de zgârcit cu
propriile cuvinte. Nici Anetei nu-i spusese toată
noaptea măcar vreo vorbă, deși femeia îi șoptea mereu
printre sărutări vrute și nevrute îmbiindu-l la un apetit
sexual inexplicabil pentru vârsta și felul lui de a fi.
Nici nu mai contase că Aneta fusese a multor
bărbați înaintea lui, sau că avea să fie pe o listă
electorală fără să se fi gândit vreodată la asta și
împotriva voinței sale, și nici măcar că avea o pensie
mai mică decât avea dreptul, ci contase doar uimirea lui
frisonantă pe care și-o conștientiza din când în când, că
viața i se părea deodată inexplicabil de frumoasă, după
cum luase acea neașteptată întorsătură.
Dimineața bău cafeaua făcută de Aneta care-i
pregătise și hainele cele mai curate găsite prin
șifonierul plin cu toate cele într-o dezordine pe care
femeia nu ezită să i-o reproșeze, ca un șef care avea
autoritatea în sânge. Pensionarul o privi nedumerit,
reflectând aproape filosofic, „cum poate oare această
femeie să aibă cele două fețe, de femeie de serviciu,
bună la toate și de șef a tot ce mișca în comună, iar
acum și în casa mea?”
Aneta îi simți privirea cercetătoare și gândurile
ascunse care o îngrijorau nițel și îi veni în cap soluția
eternă de a-l readuce cu picioarele pe pământ, la ceea ce
conta cel mai mult în viața unui bărbat aflat în amurg,
mai ales că noaptea fusese plăcut impresionată de
falusul întinerit peste așteptări. Se așeză în genunchi în
fața lui Nea Petrea care stătea îngândurat pe scaun și-i
trase ușor fermoarul prohabului, gata gata să se înfrupte
din bunătatea lui organică.
Speriat, omul vru să se ridice și deodată simți cum
îi bubuie inima în piept de parcă vroia să iasă afară cu
orice chip.
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„Ah, ah, anghina pectorală, lua-o-ar naiba!”
Auzindu-l, Aneta observă și schimbarea sa la față și îi
șopti câteva vorbe de alint, apoi îl întinse pe pat,
hotărâtă să-l liniștească până îi va trece tahicardia,
mângâindu-l pe tâmple ca pe un copil.
Îi dădu un captopril care-i sărise în ochi când
umblase prin sertarele cu medicamente, apoi îi făcu un
ceai de păducel. După jumătate de ceas, pensionarul își
reveni.
Era ca nou, dar nu pentru prostiile sexuale ale
Anetei, gândi el, ci bun de mers pe frontul justiției, să
se războiască cu statul care-i făcuse o pensie mai mică
decât cea la care avea el dreptul și mai ales de care avea
acută nevoie. Când primise citația care-i anunțase un
termen destul de apropiat, nu numai că se bucurase ci
chiar se ocărî în sinea lui pentru că îi blamase degeaba
pe grefieri și pe judecători, gândind inițial că protestele
lor o să-i lungească mult rezolvarea cauzei.
Se despărți de Aneta ca de-o zeiță protectoare carel îmbărbătă înainte de a pleca la luptă cu balaurul. Pe
drum, în microbuz, mai avu o întâlnire importantă carel puse mult pe gânduri. Un fost coleg de serviciu,
profesor de filozofie la aceeași școală la care predase și
el, un om foarte prețios în tot ceea ce afirma, ca orice
filozof cu pretenții, îi spuse ceva despre anunțata
epidemie cu virusul COVID-19.
Deși problema pensiei îl măcina mai mult, precum
și noaptea erotică despre care putea să spună că i-a
deturnat viața într-o altă dimensiune, reuși totuși să
converseze și să rămână cu cuvintele celuilalt în cap.
Cel mai tare l-a zdruncinat când i-a zis cu o durere
evidentă. „Toată nenorocirea ce va veni este din cauza
banilor, prea mulți bani în prea puține mâini! Și să știți
că după părerea mea epidemia asta va fi doar un
preludiu la ce va urma în următorii ani”. Pe Nea Petrea
îl depășeau ideile acelea, și totuși acea spusă a
profesorului filosof ca și o alta care avea să-i revină mai
târziu în cap l-a făcut să se simtă, în mod inexplicabil,
vinovat. Deși se considerase mai tot timpul o victimă a
sistemului în care trăia, brusc se trezi cu sentimentul
unei vinovății generale, cea a umanității din care făcea
parte și „care-și pierduse de mult echilibrul și sensul”,
după cum se exprimase fostul său coleg.
Într-o oră fu în fața sălii de judecată, în holul
aglomerat în care se vociferau vrute și nevrute.
Consultând listele de ședință ca să-și găsească
numele, auzi un avocat comentând cu oarecare
indignare. „Băi Vasile, tu puteai să-ți imaginezi că o să
trăim vremurile astea, mai rău ca-n comunism?! Ai
auzit de judecătoarea de la completul de ieri, de penale,
cum a dat de pământ cu colegul nostru bolnav de
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diabet?”. Interlocutorul Vasile, un alt avocat, făcu pe
surdul și-și văzu de treabă preocupat. „Dar ce s-a
întâmplat?” se băgă în vorbă Nea Petrea prins subit de
curiozitate.
Avocatul îl privi cercetător și probabil
considerându-l un justițiabil mai de soi cu care ar putea
să-și piardă prețiosul său timp îi răspunse în aceeași
notă de iritare. „O judecătoare, culmea, de la care nici
nu te-ai fi așteptat că e în stare să sară de pe șinele
normalității, nu l-a lăsat pe un avocat din oficiu, mai în
vârstă și care făcuse o criză de glicemie, să plece din
sală, deși clientul lui îl avea și pe avocatul ales, prezent
în sală și avea cine să-i asigure asistența juridică!”
Pensionarul nu pricepu prea multe din această
întâmplare, dar fu repede lămurit că într-adevăr
lucrurile au luat-o razna în justiție, când avocatul
continuă să-i explice. „Ba chiar i-a dat și o amendă de
5000 lei pentru că ar fi deranjat ședința cu insistențele
lui de a pleca. Și până nu a leșinat avocatul diabetic,
judecătoarea nu a realizat în ce situație gravă l-a pus pe
bietul om”. Mirarea îi fu foarte mare față de cele auzite,
și cu atât mai mult când avocatul adăugă ca o concluzie.
„Pe unii magistrați îi orbește puterea atât de mult încât
nu-și mai dau seama când trec dincolo de limita
umanului!”.
Nea Petrea, speriat în oarecare măsură își făcu
cruce, apoi aducându-și aminte pentru ce venise în
clădirea unde se împărțea dreptatea îl întrebă pe
avocat”. Înseamnă că se judecă toate cauzele! Nu se
amână pentru protestele salariaților din justiție!”
Avocatul îi răspunse telegrafic, „Numai cele urgente se
judecă”, apoi o întinse într-ale lui.
Omul nostru răsuflă ușurat, convins că recalcularea
pensiei era ceva urgent că doar nu aveau să-l lase mult
timp cu aceea nedreptate, lipsindu-l de vreo șapte sute
de lei pe lună, după socotelile sale.
Intră în sala de ședință și fu surprins cât de goală
arăta. Vreo doi, trei oameni așteptând cuminți să li se
strige cauzele și un singur avocat supărat nevoie mare
că instanța îi dăduse un termen prea lung. Nu apucă să
se așeze pe banca lucioasă din ultimul rând că își și auzi
numele strigat de grefiera cu voce guturală.
„Petrea Mandache, Casa județeană de pensii!
Obiectul cauzei, contestație la decizia de pensionare.
Prim termen, procedura completă!”
Omul se duse în fața judecătoarei, de loc austeră,
privind aiurea-n tavan, flancată de alte două persoane,
tot în robă, dar cu bavete de altă culoare decât cea a
celei care prezida, ceva mai tinere, învăluindu-l cu o
privire plină de căldură care-l făcu să se simtă ușor
emoționat.
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„Conform hotărârii Colegiului de conducere al
instanței, se menține protestul magistraților împotriva
măsurilor guvernului și acordă termen în această cauză
pe data de 30 aprilie!” Spuse ritos judecătoarea, de
parcă ar fi pronunțat o sentință definitivă.
Nea Petrea fu derutat căci nu se aștepta de loc la
asta. Cauza lui era destul de urgentă, „ce mama naibii
fac ăștia?”, își zise în gând. Președinta completului îl
privi fix în ochi și-l întrebă răspicat: „Ce nu este clar?”
Cam încurcat, omul îi ținu totuși piept privirii reci a
judecătoarei și răspunse cu un fel de demnitate rănită.
„Bine, dar cauza mea e una urgentă! Nu o judecați?”.
Conducătoarea ostilităților, căci așa putea fi
percepută situația de oricare privitor din sală, se înroși
brusc precum un rac fiert și țipă fără nici o reținere.
„Noi hotărâm care cauză este urgentă și care nu este!
„Nea Petrea mai îndrăzni să întrebe cu jumătate de glas:
„Dar un termen de aproape două luni, nu e cam mult?”.
Președinta, vădit deranjată, lovi cu palma în masa
completului, atât de tare încât săriseră coperțile
dosarului aflat în fața ei, în timp ce spuse vehement:
„Termen, 30 aprilie!”.
Pensionarul justițiabil se încruntă fulgerat de un
gând revendicativ pe care însă nu avu curajul să-l mai
exprime, oprindu-l sub forma unui nod în gât. „Adică
corectarea unei nedreptăți, cum e pensia mea, pe care
mi-a stabilit-o statul greșit e mai puțin urgentă decât
protestul dumneavoastră împotriva unei legi care vrea
să înlăturare ceva imoral!?”
Deși omul nu pronunțase nici unul dinte acele
cuvinte, judecătoarea aproape că ghici gândurile celui
din fața ei și pe care, probabil, îl consideră impertinent,
de aceea hotărî să-l mai pună odată la punct.
„Aveți grijă ce spuneți domnule Mandache Petrea,
că ați putea să comiteți o infracțiune!”
Pensionarul o privi cu un fel de resemnare, mai ales
că îi zumzăiau în cap ca un roi de albine cuvintele spuse
de funcționara de la registratură, atunci când depusese
cererea pentru a-și scoate copia de pe hotărârea cea veche
în care i se recunoscuse grupa a II-a de muncă, slobozite
ca pe-o lozincă: „Toată lumea e egală în fața legii!”.
Zumzăitul nu-i dădu pace, de loc, preț de câteva
clipe care i se păruseră lungi ca orele de așteptare pe
holul spitalului când fusese operată de cancer răposata
lui soție. Nu putea să renunțe așa ușor în fața acelei
judecătoare tinere care avea grijă în primul rând de
pensia ei viitoare, peste probabil vreo zece, cinsprezece
ani, după cum arăta, și nu de dreptatea pe care trebuia
să o împartă și probabil că habar n-avea ce e aceea
durere adevărată, sau cât de mult ar fi însemnat pentru
el cei șapte sute de lei în plus la pensie.
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Faptul că omul stătea nemișcat în mijlocul sălii de
judecată, paralizat de modul în care percepuse cum se
înfăptuiește justiția a scos-o pe judecătoare de pe șinele
normalității, după cum se exprimase avocatul cu care
conversase mai înainte. Femeia, nici una nici două, a
chemat isterizată jandarmul de serviciu, care la
îndemnurile ei autoritare l-a scos pe justițiabil din sală.
Împins de la spate de acel prompt executant, în
timp ce ieșea, auzi ca în surdină glasul președintei
acoperit de bubuiturile inimii sale lovindu-l puternic în
piept. „Doamnă grefier vă rog să consemnați incidentul
în încheierea de ședință și amendarea domnului
Mandache Petrea cu 1000 de lei pentru comportamentul
ireverențios la adresa instanței”.
Pe hol, cu greu mai desluși cuvintele jandarmului
care-l așeză pe o bancă de lângă ușa completului. „Ceți veni măi omule? N-ai ce face?!”
Lui Nea Petrea i se făcu cald, foarte cald și parcă nu
mai avea aer întinzându-se la orizontală. Revăzu cu
ochii minții, pentru câteva clipe, nurii Anetei pe care îi
sărutase în noaptea care trecuse, apoi brusc se umplu de
groază văzând imaginea nevestei lui pe patul de moarte,
chinuită de durere, cum îl chema către ea. O
împunsătură puternică în coșul pieptului îl făcu să nu-și
mai ducă gândurile până la capăt.
Câțiva justițiabili rătăciți și ei pe culoarele
întortocheate ale dreptății se agitau care mai de care
întrebându-l ce are. Printre ei îl zări ca-ntr-o halucinație
pe Mitică, fostul său coleg de serviciu, care parcă
răsărise din pământ și care-l strângea în brațe urlând cât
îl țineau puterile, „să telefoneze cineva, să vină urgent
salvarea!”
După aceea nu mai auzi nimic și se făcu întuneric.
Ca și cum i s-ar fi rupt existența în două, se trezi după
un timp nedefinit dintr-un somn greu, prea adânc, cu o
durere între coaste, în patul de la secția de terapie
intensivă a unui spital de care i-a fost mereu frică și în
care nu ar fi vrut să ajungă niciodată.
O asistentă, mai degrabă o fetișcană îl privea
zâmbind și glumi cu dânsul: „Ați fentat-o de data asta
pe aia cu coasa, domnule Petrea!” Omul se uita cu
tristețe, neputând să-i susțină umorul, căci înțelesese
ceva foarte important, că nu va mai putea ști dacă avea
să se bucure prea mult de pensie, aceea pentru care se
găsise el, nedreptățitul, să se războiască cu statul pe un
teritoriu pe care-l aflase foarte străin și ostil ca și cum
nu era pentru oameni. Și tot statul îmbrăcat în robă ca
un cioclu îi prevestise doar moartea.
„Mai rău este că vine peste noi epidemia de
coronavirus, și va trebui să vă faceți bine cât mai
repede, să plecați acasă! Pare-se că sunteți printre cei
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care nu au scăpare dacă sunt infectați, cardiac și peste
65 de ani, cum e mai rău!”, zise asistenta cu oarecare
regret în glas. La auzul cuvintelor despre virusul ce
pornise din China, Nea Petrea își aminti brusc spusele
profesorului de filosofie pe care-l întâlnise în microbuz,
în dimineața zilei în care plecase spre tribunal.
„Domnule Petrea, să știți că lumea e la o răscruce
istorică. Multe se vor schimba după această
epidemie,despre care OMS zice că va deveni pandemie.
De fapt, ce spun eu multe, vom vorbi de o nouă eră, cea
în care viața și oamenii vor fi altfel”.
Destul de nedumerit de cele auzite, el îl întrebase ca
un elev curios, nu ca un fost profesor care avea în cap
la acel moment doar pensia lui nedreaptă. „Adică, vor
fi mai buni, sau mai răi?”
Răspunsul s-a lăsat așteptat destul de mult de la
distinsul profesor cu părul alb și ochii săi pătrunzători.
În cele din urmă i-l spuse cu un fel de tristețe pe chip,
deși părea că făcuse un fel de descoperire. Răspunsul
acela i-a rămas înfipt în cap tot drumul său către
tribunalul care-l zvârlise apoi direct la terapie intensivă,
unde și-l reaminti: „Habar n-am dacă noi oamenii vom
învăța ceva din lecția pe care ne-o dă natura. Dacă vom
fi mai înțelepți și mai buni și, noua eră va consemna
acest coronavirus ca o alarmă care ne-a trezit pe toți la
adevărata viață, dar dacă nu vom învăța, atunci, cu
siguranță, noua eră va fi una doar a supraviețuirii”.
Nea Petrea, cu toată durerea lui dintre coaste se
simți și mai constrâns la gândul că ar putea să moară
din cauza unui virus, o ființă atât de minusculă, abia
perceptibilă la microscop, și nu din cauza inimii sale
păcătoase care-și făcuse de cap doar odată-n viață. Se
gândi apoi că judecarea procesului său se putea amâna
și din cauza acestei epidemii și cine știe când avea să
afle dacă i se va repara nedreptatea, dară-mi-te dacă se
va mai bucura de o pensie recalculată, ori dacă îl va mai
îmbăta de fericire mirosul pielii Anetei. Gândi că el nu
avea șansa celor speciali, care sunt încă în plenitudinea
vieții, nu la apus, ca el, având tot timpul din lume să-și
cheltuie pensiile lor dodoloațe.
Se simți și mai încorsetat de ideile care-i treceau
prin cap. „Poate în viitor nu vor mai fi nici nedreptăți,
nici procese, nici proteste...”, mai avu puterea să-și zică
omul nostru, respirând greu ca la sfârșitul unui drum
lung și istovitor. Sub privirile gingașe ale asistentei, el
întrezări cu greu printre pleoapele neobișnuit de grele
figura femeii a cărei identitate nu o putea descifra și de
care era sigur că e a unei iubite pe care o regăsise și,
înfrânt de toate cele ce i se întâmplaseră în ultimele zile,
adormi profund. Începu o altă călătorie, într-o nouă eră.
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CRISTI PUIU ȘI „NEFASTA
ÎNFRĂȚIRE” A OMULUI
CE ȘI-A PIERDUT REPERELE

Marian Sorin RĂDULESCU

O „sfântă mirare” avea să îl cuprindă pe realizatorul interviului cu Cristi Puiu, de la Trinitas
TV, care s-a declarat uluit: Cum, există și astfel
de filme (ca Malmkrog, premiat cu Premiul pentru regie la secțiunea Encounters a Berlinalei
2020)??? Cu o „sfântă inocență”, Sever
Voinescu (realizatorul emisiunii) spune că el
credea că cinema înseamnă sau blockbustere
americane de anvergură (asemenea muzicii simfonice) și „debordând de imaginație”, sau filme
„de cameră” ce tratează tendențios chestiuni
legate de rasism, gender etc. pentru a emite, vezi
Doamne, teza că familia, pe planeta Pământ, e
într-o „ireversibilă disoluție”. Și iată-l pe Cristi
Puiu, care-i încurcă socotelile. Ca și cum alți
zeci de regizori vrednici de toată pomenirea (din
întreaga istorie a filmului de până acum) s-ar
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încadra musai într-una din cele două categorii. Și totuși, privitorii fideli ai Trinitas
TV (sau ai oricărui alt post de televiziune)
consumă un număr însemnat de filme. Se
hrănesc cu imagini în mișcare. Iar acele
imagini în mișcare nu pot fi — potrivit
acestui calcul sumar — decât blockbustere
americane. (Sau poate telenovelele sau
filmele istorice din „epopeea națională”
sau poate comediile cu „marii noștri
actori”.) Răspunsul lui Cristi Puiu: filmele
sunt fie filme de autor (iar autor e cel care
se pune pe tavă și e gata să riște totul,
inclusiv să pară ridicol în ochii unora,
atunci când vrea să capteze viața, realitea,
așa cum o percepe el), fie filme “de consum”, “de propagandă” (divertisment sau nu),
adică cele care mimează prost realitatea, pe care
o și trădează (în numele entertainmentului sau
lozincilor).

PSEUDOKINEMATIKOS

Este întotdeauna o mare bucurie să-l asculți
pe Cristi Puiu. Unii au ajuns la filmele lui abia
după ce l-au descoperit într-unul sau altul din
interviurile sale filmate. Săptămânile trecute,
Trinitas TV s-a dovedit un cadru infinit mai
potrivit decât interpelările jurnalistice (din
dreapta și din stânga, de aici și de aiurea) în care
— mai mult sau mai puțin voalat — regizorul e
acuzat că „a îmbrăcat sutana preoțească” sau că
„a greșit adaptând un text din literatura rusă în
timp ce Putin e la butoane”. În realitate, Cristi
Puiu e doar un om și un cineast extrem de lucid
și de căutător de esențe, care îți poate oferi —
dacă ți-ai făcut temele, dacă ești pregătit — un
copleșitor sentiment de solidaritate, atunci când
cauți în aceeași direcție, când ești frate de cuget
cu Soloviov, Dostoievski, Tolstoi, Steinhardt ori
Soljeniţin.

„De ce vorbești întruna despre moarte în
filmele tale?” — l-au întrebat pe Cristi Puiu
numeroși spectatori, mai mult sau mai puțin
avizați. „De ce vorbesc despre moarte? Pentru
că am să mor. Iar dacă vă închipuiți că e ceva
mai important decât moartea voastră sau a celor
dragi, cred că sunteți într-o mare eroare.” Întradevăr, poți recunoaște, încă de la Marfa și
banii, prezența morții-personaj în filmografia sa.
Nu atât crima misterioasă descoperită de Ovidiu,
la întoarcerea acasă, cât moartea ca lâncezire sau
— mai ales — ca „pact cu necuratul”. În
Moartea domnului Lăzărescu, agonia personajului titular e însoțită permanent de sentimentul
apăsător al singurătății, al incomunicabilității. În
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Aurora — cum ar spune poetul Ioan Alexandru
— moartea e rezultatul dezechilibrului provocat
de plecarea „copilului de pe scândura de
balans”. În Sieranevada, moartea naturală nu e
decât reflexul palid al morții anunțate de
pierderea reperelor. În Trei exerciții de interpretare (dedicat memoriei lui Eric Rohmer, cel
care a realizat, între altele, ciclul Șase povestiri
morale), pierderea reperelor are un nume:
refuzul omului modern de a se mai recunoaște în
postura de „lucrător al viei”. Pilda evanghelică a
lucrătorilor viei (Matei 21, 33-45) ocupă un loc
important și în Malmkrog, un film de esențe tari
și de o incredibilă anvergură (și de o surprinzătoare eleganță), care-și așteaptă premiera din
România (și proiecții în cinemaurile de artă,
festivaluri etc. din lumea mare) după ce vom fi
ieșit din obsesia carantinei. Atât Trei exerciții de
interpretare, cât și Malmkrog, au la bază câteva
textele profetice ale influentului filosof rus din
secolul al XIX-lea, Vladimir Soloviov. Cristi
Puiu le dezvăluie uimitoarea actualitate. Omul
începutului de secol XXI — ajutat de arte, universități, tribunale, întreprinderi — nu mai caută
„împărăția cerurilor”. El, „omul recent”, care se
crede propriul său stăpân, nu se mai gândește la
datoria sa morală față de „stăpânul viei”. Pe care
bază să te mai socotești „lucrător al viei”, ori să
crezi că ești dator să slujești în vreun fel
„stăpânului”? „Nu mă consider în slujba lui
Dumnezeu pentru că nu-mi dă niciun salariu!”,
„Am nevoie de instrucțiuni precise!” (ori el,
„stăpânul”, tace sau vorbește în pilde învăluite
în ambiguitate) — spun câteva personaje din
aceste două filme-dezbatere pe marginea libertății, morții, învierii, antihristului, binelui și
răului, progresului, civilizației (ca sfârșit al
umanității), păcii și războiului, suferinței. Tema
centrală, în ambele: pierderea „moștenitorului”
și a „reperelor”. Sau nerecunoașterea lui, așa
cum se întâmplă cu ucenicii lui Hristos în drumul lor spre Emaus, așa cum se întâmplă cu
omul în general, în anecdota cu substrat dostoievskian povestită — la plecare, în pragul ușii
— de preotul din Sieranevada.

Cu câteva zile înainte de relaxarea măsurilor
impuse prin starea de urgență care a bulversat
economia (și relațiile interumane) la nivel global,
Cristi Puiu declara (într-un interviu pentru
News.ro) că a trecut vremea în care artistul mai
putea — prin opera sa de nișă — să tragă semnale de alarmă unei omeniri adormite, indiferente. Ideologia promotoare de multiculturalism,
prin care diferențele trebuiau acceptate, este
acum înlocuită de ideologia distanțării sociale
prin care semenul nostru, oricare ar fi el, este un
„inamic potențial”, pentru că „îţi poate da boala
sau tu i-o poţi da lui”. Explicația pe care o
găsește pentru actuala degringoladă a omenirii
— „timp de decenii, secole, omul şi-a întors faţa
de la Dumnezeu, pentru că s-a socotit stăpânul
universului” — este însuși „păcatul cel mai
mare” săvârșit de om, despre care vorbise în
chiar lungmetrajul său de debut. În Marfa şi
banii (2001), Cristi Puiu sugera că vechea zicală
românească „Fă-te frate cu dracul până treci puntea” e o păcăleală. Recentele reflecții ale cineastului (pe marginea „orizontul sumbru” pe care îl
întrevede, pentru că „ne îndreptăm către o formă
de totalitarism” și un „abis al sărăciei” în care nu
se mai poate vorbi despre o „salvare a culturii”),
precedate de accentele profetice din apologurile
sale Trei exerciții de interpretare (2011) și
Malmkrog (2020), nu fac decât să adâncească
semnificațiile nefaste ale acestei „înfrăţiri”.
ARTE
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Alexa Paşcu, Vis spulberat, prefaţă (Romanul ca
oracol al tainelor sufleteşti) de Ioan Holban, editura
Timpul, Iaşi, 2020, 232 p.
În acest roman, în care Alexa Paşcu rămâne cam în
aceleaşi coordonate ca în cele
anterioare în ce priveşte mai ales
tipologia, „povestea” personajelor,
urmăreşte viaţa cu meandrele ei, dar
şi felul în care se răsfrâng
întâmplările de care are parte
înlăuntrul, în felul în care se
construieşte fiinţa interioară a lui
Dinu Hatmanu, un tânăr dintr-o
familie cu stare medie, educată
(tatăl, Mircea, era ofiţer în armată iar mama, Despina,
profesoară) din ţara noastră în pragul celui de-al doilea
mileniu.
Astfel, între capitolul de început (Dinu Hatmanu
visează frumos) şi ultimul (Providenţa ţine cu
optimiştii), călătorim odată cu personajul central, cu
prietenii lui în copilărie, spaţiu în care se regăsea mereu
ca într-un loc al liniştii şi protecţiei absolute („Tare mult
îi plăcea acolo la Slatina, unde putea să asculte cîntecul
şipotit al pîrîului sau acel freamăt melodios al pădurii,
cînd vîntul trecea în mîngîiere peste ramuri, asemenea
unei mame care îşi adoarme copilul cîntîndu-i o doină,
în timp ce-şi trece degetele prin părul lui bucălat.”), în
care se întorcea pe calea amintirilor ades. Copilăria
aceasta, pe urmă adolescenţa şi felul în care era familia
lui îl ajută pe Dinu Hatmanu să se definească pas cu pas
(mai apoi inclusiv din punct de vedere sentimental), săşi creeze proiectele de viaţă, şi prin modul în care-i
povesteau părinţii că ar putea fi. Îi plăceau lecturile,
poate şi de aceea nu e greu de înţeles de ce a fost
convins de ideile părinţilor care îi spuneau că poate face
Dreptul, la Relaţii Internaţionale, apoi să meargă spre
diplomaţie, să ajungă consul...
Încă adolescent fiind, îşi construia în mine, şi pe
coordonatele siguranţei (departe de încercările reale ale
vieţii) pe care i-o conferea familia, acest „drum” în
gând, „după mai multe călătorii imaginare”, simţind
„cum dorul de a trăi în ţinuturi luminoase şi colorate îl
îndreaptă spre Orient”. Un Orient pe care, graţie
lecturilor sale, şi-l imagina „vag şi fermecător îmbrăcat
într-un halou de frumuseţe”. Astfel, „deja vedea
profilîndu-se la orizont cetăţile legendare ale Orientului.
Putea fi oriunde în ţări din fosta Persie, în Egiptul plin
de istorie, cu piramidele sale unice în lume, India sau
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Maroc. Se vedea pierdut în aglomeraţia de bazare cu
vînzători de arme, covoare, ţesături şi pietre preţioase şi,
în acelaşi timp, simţea cum obrazul îi era mîngîiat de
răcoarea grădinilor ce venea de la fîntînile lor ţîşnitoare,
ori de briza vîntului ce făcea palmierii să cînte. Vedea
şiruri de cămile păşind cu eleganţă printre dunele de
nisip, deşertul cu oazele sale, moscheile, templele,
mormintele, şi parcă simţea căldura toridă a zilei care
moleşeşte şi face creierul să fiarbă, încît omul începe să
aibă viziuni nedesluşite, precum acea fata morgana”.
Aşadar nu e de mirare că poveştile unchiului Horea,
iar, mai apoi, prietenii Cornel Barbu, pictor (asta „l-a
făcut să îndrăgească pictura”), şi poetul George
Dobrescu („l-a făcut să îndrăgească poezia”,, deşi „nu
dispreţuia proza, plăcîndu-i foarte mult să citească
romane”) nu fac decât să-l ajute să-şi construiască în
continuare visul, departe de realitate , de viaţă. Iarăşi, nu
e de mirare că, ajuns student la Drept, pătrunde în lumea
iubirii tot pe calea visării: „îşi dorea o iubire la care să
participe atât inima cît şi simţurile, fără să fie alterată de
vreo preocupare departe de voluptate, o iubire alcătuită
din sentimente şi din senzualitate depline, care să se
încadreze perfect în spaţiul ei de desfăşurare şi să fie
într-o armonie perfectă cu natura înconjurătoare.”
Aşa se face că prima încercarea reală a inimii,
generată de idila cu Silvia Roşioru, studentă la
Medicină; înseamnă şi primul eşec (află că ea e logodita
cu Valeriu Rugină, „patronul fabricii «Confecţia»”). (În
viaţa lui mai apare şi Ancuţa, prietena pictorului Cornel
Barbu, dar aceasta are o influenţă benefică, îl ajută să
descopere Parisul, între altele.) Dinu Hatmanu este un
personaj care trăia în iluzie, între vise şi poveşti năzuite
de el, un tip romantic aparte, a cărui poveste se
construieşte ca un râu mărginit de malul iluziei, şi de cel
al realităţii, de care, bolnav de dragoste, se depărtează.
Eşuarea idilei sale (într-o „prietenie sinceră”, cum îi
propune Silvia) ia o turnură neaşteptată: maşina cu care
se ducea la o întîlnire cu Silvia a fost lovită de un
tramvai căruia i se defectaseră frânele pe când cobora de
pe Copou (Iaşul fiind oraşul în care îşi făcea facultatea
Dinu). În mod straniu, lui Dinu plăcându-i lecturile
(atracţia pe care „acestea o exercitau asupra lui nu era
una strict literară”; „ceea ce îl captiva pe el într-un
roman era de domeniul beneficiului pasional şi
psihologic şi, mai ales, rolul pe care îl aveau femeile în
viziunea romancierilor. Citind romane, căuta să înţeleagă viaţa şi dragostea, acestea fiindu-i adesea manuale
morale şi sentimentale. În vreme ce îi vedea pe poeţi ca
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fiind nişte personaje divine, pe romancieri îi vedea mai
degrabă în pielea unor fiinţe mai umane, dar tot fascinante, pentru că, pînă la urmă, romancierii sunt ca oracolele tainelor sufleteşti; ei fiind aceia care, cu o măiastră îndemînare, pot să rostogolească la nesfîrşit o temă
despre dragoste şi comportamentul misterios al femeilor.”), şi viaţa sa de la plecarea la întâlnire şi de ”după”
curge între alte două maluri ale altui râu, două citate.
George Dobrescu îi recită, ca o profeţie, înainte de a
pleca: „Te duci, amice, ai grijă, aşadar,/ Să nu faci
drumul în zadar!/ Cînd vei ajunge-n faţa porţii,/ Să fii
primit cu un refuz/ Ce-ţi poate fi pumnalul morţii...”.
După ce îşi revine după accident, cel pe care îl iubeşte
Silvia îi spune că „Providenţa ţine cu optimiştii”.
Aşadar, astfel s-a construit, până acum, viaţa lui
Dinu Hatmanu, între iluzie şi realitate. Dar finalul lasă
loc de visare lui Alexa Paşcu. În fond, cartea se termină
cu un Dinu Hatmanu care ajunge să trăiască „miracolul
întoarcerii roţii destinului său” care părea dacă nu
distrus cu totul, măcar bulversat în urma unui accident
de maşină, dacă visele sale fuseseră spulberate, să i se
deschidă „calea pentru altele”.
Alexa Paşcu ne arată şi prin acest roman că îşi
construieşte drumul de scriitor cu atenţie, pas cu pas,
devenind un autor de semnalat
Livia Ciupercă, O pecete a istoriei, 28 p.;
Incursiune în arhive, 36 p, ambele la Editura StudIS,
Iaşi, 2019
De ceva vreme Livia Ciupercă
ne-a obişnuit cu eforturile sale de
restituire, de a se pleca aspra
trecutului, asupra unor personaje
care au avut o însemnătate/ un rol în
viaţa culturală/ politică/ socială a
ţării.
De data aceasta este vorba
despre o scurtă piesă de teatru
dedicată doamnei Elena Cuza (care, citim, a fost jucată
de un grup de elevi de la licee ieşene, la o gală a
tineretului creştin-ortodox, nu demult), despre care
autoarea scrie: „A înflorit din iubire/ S-a frînt din iubire/
A înflorit din iubire/ S-a umilit din iubire/ A iertat din
iubire/ S-a jertfit din iubire/ A jelit din iubire/ S-a
purificat prin iubire”.
A doua carte, şi totodată a doua piesă de teatru
(dedicată preotului ieşean Constantin Andrei, de la
Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Bărboi – unde,
de altfel, a şi fost pusă în scenă de elevi ieşeni),
omagiindu-l pe Alecu Russo, la 200 de ani de la moartea
sa, are ca personaj central pe paleograful Traian Ichim,
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de la Muzeul Municipal din incinta Mînăstirii Golia, şi
vorbeşte despre evenimente şi locuri cu semnificaţie din
trecut, despre diverse personaje între care, evident,
Alecu Russo şi înaintaşii săi.
Semnalăm şi noi atît şi felul în care a ales autoarea
să re-aducă în atenţia mai tinerilor cititori temele/
personajele trecutului nostru, dar şi faptul că aceste
piese au stîrnit interesul acestora într-atît încît le-au pus
în scenă.
Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Tinereţea unui
„fost Săgetător”. Vintilă Horia – publicistica
interbelică, antologie selectivă, cuvânt pe coperta a IV-a
de Basarab Nicolescu, Editura AIUS, Craiova, 2016,
256 p.
Cu ceva timp în urmă semnalam
o altă carte sub semnătura Mihaelei
Albu şi a lui Dan Anghelescu,
anume Eseistica lui Vintilă Horia –
deschideri
către
transdisciplinaritate, cu o prefaţă
(Din perioada exilului de după exil)
de Vasile Spiridon, apărută la
aceeaşi editură craioveană în 2015,
la o sută de ani de la naşterea lui
Vintilă Horia.
În această „antologie selectivă” cei doi cercetători
continuă opera de restitutio, punând la îndemâna
cititorilor de azi o parte a articolelor publicate de Vintilă
Horia, probabil unul dintre cele mai importante nume
ale exilului literar românesc, în revistele „Gândirea” şi
”Meşterul Manole”.
În amplul Argument cu care se deschide volumul
citim despre modul în care cei doi şi-au gândit munca
privitoare la re-aducerea lui Vintilă Horia în atenţia
cititorilor, cronologia editării volumelor, şi „cum
romanele (...) sunt mai frecvent prezentate, discutate,
analizate”, au considerat mai util să volumele cu
eseistica şi articolele sale, care oglindesc activitatea sa
de eseist şi publicist. În ideea de a prezentat şi cadrul
naţional şi general în care a publicat aceste texte Vintilă
Horia, şi felul în care s-a raportat acesta la epocă, la
societate, revistele la care a colaborat ş.a. Argumentul
abordează câteva aspecte: 1. România anilor 1920-1944
şi pericolul bolşevic, 2. Naţionalismul – act de creaţie şi
trăire spirituală, 3. Generaţia/ generaţiile de intelectuali
şi principalii factori modelatori. Continuitate şi
desprindere, 4. (Auto)portretul jurnalistului la tinereţe,
5. Colaborarea la Gândirea, 6. Colaborarea la Porunca
vremii şi Sfarmă-piatră, 7. Desprinderea (temporară) de
Gândirea. Fondarea revistei Meşterul Manole.
Foarte succint, antologia cuprinde, grupate pe anii:
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1936 -1944, texte cu o tematică variată, de la
actualitatea cultural/ socială/ literară a vremii (Regele şi
generaţia noastră, Despre moldovenism şi alte „isme”
regionaliste, Imperialisme şi imperii ş.a.) la recenziile/
prezentările cărţilor sau a activităţii ori „portretului” de
atunci al unor autori contemporani lui, dar nu numai
(Iulian Vesper, Teodor Scarlat, Pavel Dan, Liviu
Rebreanu, Virgil Carianopol, Blaga, Călinescu,
Eminescu, Ştefan Baciu, Şerban Cioculescu, Ion Pillat
ş.a. sau altele, pe diverse teme de cuprindere naţională
sau mai largă (de pildă despre viaţa literară/ culturală
europeană, cu precădere franceză)
Este o selecţie din lectura căreia cititorul poate să
constate felul în care scria publicistul, aria sa de
cuprindere, dar şi, cum remarcă Basarab Nicolescu,
„cultura considerabilă a foarte tânărului Vintilă Horia”.
„Într-un canon care se cere absolut necesar revizuit,
numele lui Vintilă Horia trebuie să ocupe un loc de
frunte în literatura română”, îşi încheie concluziile
Mihaela Albu şi Dan Anghelescu, pentru că „în
literatura europeană şi l-a câştigat deja”.
Dat fiind că am mai vorbit deja despre opera lui
Vintilă Horia în contextul relevat de cei doi cercetători
ai literaturii/ culturii exilului românesc, în finalul scurtei
semnalări subliniem încă o dată necesitatea unor astfel
de demersuri de restituire pe care vom căuta, în măsura
posibilităţilor, să le semnalăm.
Tudora Teofana Patrichi, Între două porţi, eseuri,
ediţia a IV-a. în loc de prefaţă: interviul realizat de
Cornel Paiu, în loc de postfaţă: interviul realizat de
George Motroc, Editura Papirus Media, Roman, 2018,
470 p.
Din interviul realizat de Cornel
Paiu cu Tudora Teofana Patrichi
aflăm despre familia autoarei,
educaţie, felul în care a fost
crescută, satul românesc din
copilăria sa şi cum mai este el
astăzi, felul în care au influenţat-o
lecturile dar şi de ce şi cum a ajuns
să scrie, calea/ metoda pe care a
ales-o, de la citirea în „cheie
mitologică” la, de pildă, re-descoperirea arhetipalului,
chiar ezotericului (de altfel, în interviul cu George
Motroc, autoarea spune: „aştept pe acel esoterist care,
ghidat doar de entuziasm, să lumineze adîncurile
„operei” lui Mihail Sadoveanu”) dar nu numai. Din
interviul realizat cu George Motroc, mai mult legat de
receptarea/ înţelegerea operei sadoveniene, dar nu
limitat la asta, înţelegem şi mai limpede viziunea
autoarei despre ce şi cum scrie, şi motivele pentru care
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o face. Nu întîmplător, la început, sînt fotografiile unor
scriitori sub semnul scriiturii cărora, am putea spune,
„gravitează” cartea: Ion Creangă, Mihai Eminescu,
Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Ion
Barbu, Nichita Stănescu şi, nu în ultimul rînd, sculptorul
Constantin Brâncuşi. De notat şi că, aşa cum citim în
colofon (unde găsim, iarăşi, alte lămuriri relativ la
cartea de faţă, viziunea autoarei ş.a.), eseurile de aici au
fost parte şi „din cele unsprezece volume apărute între
2014-2016, cu titlul general De la Mioriţa, la Mitrea
Cocor sau De la „Ianua Caeli” la „Ianua inferni”.
Succint, notăm doar că autoarea conturează, în fapt (cu
argumentaţie), şi portretul unui Sadoveanu naţionalist,
anti-nazist dar şi anti-bolşevic (citează, între altele, un
dialog între boierul Cristea şi Ghiţă Lungu: „Păi nunţeleseşi tu, Ghiţă, până astăzi, că primejdia a mai mare
a noastră sunt bolşevicii? Vai de tine dacă înţeleseşi
numai atât, Ghiţă! Păi dacă trec peste nemţi, mâine îi
vedem acilea. Se ridică şi în ţară la noi golanii şi săracii
cum s-a întâmplat la ei”), fără a uita nici textele de laudă
ale unor aspecte pozitive ale noii orînduiri instalate
atunci, discută despre felul în care trebuie abordată prin
prisma esoterică/ masonică o interpretare reală a marelui
scriitor ş.a.
Capitolele cărţii (încadrate de cele două interviuri)
sunt: I. Realitatea miturilor, II. Baltagul sub semnul
Mioriţei, III. Eterna reîntoarcere, III: Arta
metamorfozei, V. Receptarea operei sadoveniene, şi, în
final,
Note
bibliografice,
un
colofon
„(neconvenţional)”, Misterul monumentelor picte,
Ilustraţii, Arta poetică – o cale spre divin, Icar sau
Buşteanul ielelor, „Împăratul” Ler.
Aşadar, semnalăm, succint, în tonul rubricii, această
carte a Tudorei Teofana Patrichi, una cu teme de interes,
dintre care mai amintim, la repede vedere, aspecte
despre satul românesc, felul de a fi al oamenilor satului,
cu obiceiurile şi modul lor de a trăi şi de a gîndi – cu
detalii interesante, care, din păcate, prea multe lunecă
spre uitare pentru tinerele generaţii – la Sadoveanu şi
lumea despre care a scris (aici cu accent aparte pe
personaje/ texte ca Mitrea Cocor, despre care am amintit
deja, sau/ şi Păuna-Mică), care merită şi trebuie
relecturat şi reevaluat aşa cum se cuvinte, nu după
clişee. Mai sunt, desigur, şi altele de discutat, privitor la
Dacia, ori diversele chei de descifrare a unor texte
sadoveniene ş.a..
O lectură interesantă, remarcată (de pildă de către
Adrian Dinu Rachieru, Liviu Chiscop) care ar fi de dorit
să ajungă la îndemîna şi în atenţia cititorilor.
Marius CHELARU
/
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BOLNAVI DE ROMANTISM
Ioan HOLBAN
Cea mai recentă carte a lui Stanomir Petrovici, Din
umbra destinului (Editura Rovimed Publishers, 2019),
înnoieşte substanţial mijloacele de expresie a prozei
sale, astfel încît între acest roman şi Jurnal de
decembrie, apărut în anul 2015, pare a nu fi vreo
legătura stilistică ori tematică; Din umbra destinului
este un roman de dragoste, în vreme ce Jurnal de
decembrie este o carte despre Revoluţia din 1989, aşa
cum o vede Mirel Marcov, un alter ego mărturisit al
autorului, martor şi participant activ la evenimentele de
la Timişoara, Bucureşti şi Sânnicolaul Mare. De altfel,
cartea se subintitulează Trăirile unui revoluţionar,
configurînd profilul interior al unui om revoltat („Mirel
depăşea un moment greu din viaţa sa pe 1 decembrie
1989, îşi pierduse mama. Vorbise cu prietenii săi din
Chicago încă din octombrie 1988, să plece ilegal în
SUA. Era sătul de comunism, avea atunci şi aici în
România pentru el minimul necesar financiar, dar nu
mai suporta clişeele comuniste sterile, săpate adînc ca o
patină, fără nici o perspectivă, ce adunau multă fiere în
sufletul său”, spune autorul despre „sinele” ascuns în
personaj), cu trăiri în contrast violent cu aparenta linişte
patriarhală a locurilor şi oamenilor: „În clepsidra iernii,
amorţit de recile zile de decembrie, care se scurgeau
liniştit la sfîrşitul de an 1989, puţin mai dulci ca de
obicei, în falsă consonanţă cu blîndele meleaguri
bănăţene, ce respirau profund între mănoasa cîmpie
timişeană pînă la dealurile lugojene şi ale Caraşului, la
intrarea Dunării la Cazane şi crestele Semenicului, în
liniştea aparentă a sufletului oamenilor săi, nimeni nu
se aştepta la vremurile răscolitoare ce vor să vină peste
noi”
Mirel Marcov este autorul unor pamflete la adresa
lui Nicolae Ceauşescu, pe care plănuia să le difuzeze la
Radio Danubius de la Budapest, “în perioada
septembrie-noiembrie 1989, prin care anticipa într-un
mod stupefiant evenimentele declanşate în 16-21
decembrie din acelaşi an din Timişoara”. Despre
Revoluţia din decembrie 1989, de la Timişoara şi
Bucureşti s-a scris enorm, iar evenimentele cunoscute
sau confuze, voit manipulatoare sînt parcurse pas cu
pas de Mirel Marcov care adaugă, într-un pact al
adevărului, mărturia sa la atîtea emisiuni de
televiziune, filme de scurt şi lung metraj, relatări,
reportaje, analize, reconstituiri, cărţi (dintre care, în
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bibliografia sa, personajul le reţine pe cele ale lui Pavel
Coruţ şi Alex Mihai Stoenescu), poeme, piese muzicale
şi reprezentări teatrale; în Jurnal de decembrie e
Revoluţia văzută prin ochii unui martor creditabil şi,
deopotrivă, trăită de un revoluţionar autentic, atent la
„ambianţa revoluţionară” de la Timişoara, cu un episod
semnificativ petrecut în tribunele stadionului, la un
meci de fotbal, în noiembrie 1989, intuind perfect
momentul cînd se creează starea de spirit, cînd se
conectează masele; mai mult încă, personajul face o
analiză a revoltei maselor, explorînd fapte de psihologie
şi ale mentalului colectiv: „Pentru poporul român şi mai
ales pentru bănăţeni, comunismul era un corp străin, o
haină străină care nu s-a potrivit niciodată cu viziunea
lor, cu toleranţa lor apuseană, europeană, după modelul
austriac sau german, dar şi al naţionalismului moderat
românesc”. Tot astfel, Mirel Marcov demontează una
dintre cele mai rezistente idei primite în zilele
Revoluţiei, anume, „contribuţia”, ziceau unii,
„decisivă?!”, a pastorului Laszlo Tökes, „un vajnic
iredentist antiromân”, restituind adevărul sub pecetea
căruia s-a petrecut cel mai important eveniment în
România secolului trecut: „Potrivit informaţiilor de
netăgăduit despre evenimentele din 15 şi 16 decembrie
şi din zilele următoare, în desfăşurarea actelor
revoluţionare de la Timişoara, acestea în mod evident
nu au fost determinate efectiv de mişcarea lui Laszlo
Tökes. După revoluţie, el va pleca din Timişoara; ideile
sale iredentiste nedisimulate nu aveau nimic comun cu
gîndirea bănăţenilor timişeni. Era exclus ca în zona
noastră cosmopolită europeană să mai aibă vreun
«succes». Era dovedit ca agent iredentist, antiromân şi
de involuţia sa ulterioară, plecînd pe alte meleaguri,
clamînd antiromânismul său dezvelit, grotesc şi hidos.
A fost în acelaşi timp exclus din societatea românească
de evoluţia ulterioară europeană, a românilor.
Evenimentele care au condus la mişcarea revoluţionară
de la Timişoara au fost de natură socială iniţial, aşa cum
era în toată ţara: viaţa mizeră a poporului, salariile mici
şi uneori greu plătite, lipsa căldurii, existenţa cozilor la
alimente, benzină, lipsa produselor de primă necesitate,
teroarea instalată de regimul comunist, frica zilei de
mîine, nesiguranţa pentru fiecare cetăţean, lipsa unui
viitor şi tendinţa de a fugi cît mai departe de aceste
neajunsuri”. Viziunea autorului şi, în consecinţă,
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mărturia lui Mirel Marcov sînt intens critice, patosul şi
entuziasmul revoluţionarului fiind repede înlocuite de
ceea ce se numeşte euroscepticism: „În asemenea
condiţii România nu avea ce căuta în Uniunea
Europeană, în folosul exclusiv al acesteia. România a
plătit prea scump această intrare, în defavoarea
exclusivă a poporului român, în care am devenit doar
simpli consumatori şi nu producători pe baza economiei
noastre, ce a fost în proporţie de 80% distrusă, ca după
un război. Am devenit pur şi simplu o colonie a Uniunii
Europene, noi plătind foarte scump toate obligaţiile faţă
de comunitatea europeană, primind în schimb lecţii cu
fărîmituri de fonduri europene. Unde sunt egalitatea
dintre țările membre, respectul şi mult clamatele
reforme ale Uniunii Europene şi în folosul cui? Mai
merită să fim membri ai acestei uniuni, ce nu ne-a oferit
nimic decît lipsă de respect?”: Stanomir Petrovici este
un eurosceptic lucid şi un naţionalist temperat care
preferă sosurilor indigeste ale globalizării, calea regală
a afirmării românităţii.
Protagoniştii din Jurnal de decembrie și din Din
umbra destinului, Mirel Marcov şi Dragomir Miroiu, ca
şi poetul din Alb punctat, dar, mai ales, poetul-profet al
vremurilor ce vor veni din poemele plasate „strategic”
în cartea din 2015 – Să asculţi oamenii care tac, Azi
libertate, Agora libertății, Fir de jar, Libertate în za,
Cîmpia verde – fixează ceea ce aş numi omul romantic:
revolta împotriva sistemului comunist opresiv şi, în
aceeaşi fiinţă interioară, iubirea în iluzia şi
determinarea unei credinţe definesc protagonistul din
Din umbra destinului: „Eu am să iubesc atît cît voi
exista!”, spune personajul aflat în maelströmul iluziei
iubirii, al jocului cu fantasma femeii ideale pe care o
identifică în simbolistica florilor şi a fluturelui de
noapte: „Ea era ca floarea puternic parfumată, deşi
aparţinea falnicului copac prinsă-n buchet pe ramul
verde. Doreai să o culegi, să fie balsamul sufletului tău,
dar ea era departe, te privea de sus. Te ademenea cu
mireasma ei, ba chiar părea că s-ar fi lăsat să fie
culeasă, îmbrăţişată, adunată cu tot farmecul ei şi
aşezată în sînul tău. De fapt «era» numai în imaginaţie.
Acolo o iubeai platonic, o admirai şi deseori te
mulţumeai doar cu atît. Cîtă poezie, cît romantism îţi
transmitea şi cît de orb te făcea dragostea pentru ea.
Simţeai că mori din cauza pasiunii. Erai pierdut în
fantasma frumuseţii ei, a miresmei ce te purta cu ea (...)
Fluturele de noapte este simbolul iubirii pierdute.
Nimic nu este mai frumos în viaţă decît dragostea,
iubirea, adevărul şi respectul pentru femeia ideală... El
o caută mereu de-a lungul vieţii, dar nu o poate găsi în
acea viaţă sau dacă ar exista căutarea lui s-ar putea să
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fie în zadar dacă nu va interveni măcar o întîmplare”.
Naraţiunea din Din umbra destinului pivotează în
jurul cuplului Dragomir Miroiu – Valery Betania,
explorînd ipostazele cele mai diferite ale erosului, de la
relaţia „furată” între două deplasări în Capitală ale
consilierului juridic din Bacău și poetei din Pașcani cu
episoadele consumate la hotelul „Capitol” şi la
restaurantul „Berlin”, pînă la cristalizarea sentimentului
erotic în pasiunea devastatoare, amorului sălbatic,
nimfomaniei şi dragostei liniştite pe malul Siretului, la
Paşcani ori în satul Brăticeşti. Tema romanului e iubirea
şi tipologiile celor care i se supun, trăind-o: relaţia
eşuată (Carmen şi Dragomir), infidelitate (Cristina şi
Iulian, Virgil Vătămănescu şi Nora), dragostea
pragmatică, îndrăgostitul sfios şi afemeiatul incurabil
(Iulian Sîrbu şi avocatul Adrian), erosul ocazional, cu
idile care durează „cît o vîlvătaie a unui foc de paie”
(George şi Viorica, Iulian şi Nely în Finlanda, Ana din
Maramureş şi Ernesta într-un tren, noaptea, garat pe o
linie secundară), dragostea platonică (Iulian şi Ulricke),
dragostea din adolescenţă, „cu caş la gură” (Andrei şi
Leila), cu „nebuniile ce se derulau la Vama Veche” şi
consum de droguri aduse de „mesagerii diavolului”;
înainte de toate, însă, dragostea cu vîlvătăi romantice
dintre Dragomir şi Valery, asemeni unui drog care
creează dependenţă, dar şi ca refugiu din faţa
singurătăţii – un flux continuu, accelerat, întrerupt,
uneori, de abordarea „teoretică”, raţională a dragostei.
Vizînd vîrstele şi clocotul pasiunii, în buna tradiţie a lui
G. Ibrăileanu din Privind viaţa şi romanul Adela, cartea
lui Stanomir Petrovici creşte din povestea romantică, pe
alocuri, romanţioasă, dintre Dragomir şi Valery, cu
declanşarea textului poematic, în fond, nişte poeme în
proză pentru un fel de ars amandi, potenţînd trăirea
erosului prin ornamentul stilistic din recuzita
romanticilor. La Brăticeşti, în Iaşi şi Paşcani, pe malul
Siretului, într-un hotel din Capitală sau într-un decor
idilic, Dragomir Miroiu îşi urmăreşte fantasma,
lăsîndu-se stăpînit, locuit de ea. Acestei beţii a iubirii i
se adaugă anumite melodii care însoţesc îmbrăţişările
pasionale („Bésame mucho”, „Frunze arămii”, „If I had
only a chance”), într-o poveste care nu este a lui Orfeu
cu Euridice, ci a lui Pygmalion cu Galateea; ceea ce
urmează după surparea relaţiei cu Valery este un şir de
eşecuri, protagonistul căutînd zadarnic în poeta Livia
Stoian, „din Țara Moţilor” şi în Ruxandra, chipul
icoanei pierdute.
Cărţile lui Stanomir Petrovici sînt semne sigure ale
resuscitării (neo)romantismului în efervescenţa
postmodernităţii literaturii noastre.
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Petru Frăsilă, Presa, vremurile și politica (of... televiziunea mea), editura Timpul, Iași, 2019, 356 p. Prefață, intitulată: Eu sunt încă viu, semnată de Ioan Holban.
Ce se remarcă în mod deosebit în
această carte semnată de Petru Frăsilă
este temeritatea. În mare parte el pare
un adevărat hidalgo, un Don Quijote
care încearcă să se lupte cu morile de
vânt ale societății românești, pe care
prin lupte îndelungate, reușește să le
înfrângă, ce-i drept, uneori. Dar de fapt
am sentimentul că el este Învingătorul
învins. Spun asta pentru că deși a câștigat un proces la CEDO totuși a trebuit să-și lase casă și
masă, dragostea dintâi, televiziunea pe care a creat-o și a
susținut-o și să înceapă, în altă localitate, adică în Iași (de
unde, în altă ordine de idei, plecase, cam în aceleași
condiții), punerea în funcțiune a unui nou studio de televiziune denumit, inspirat, TeleMoldova, nume în care adună
întreaga Moldovă și nu numai. În fond, asemenea Păsării
Phoenix el renaște astfel, din propria-i cenușă, cenușă care
se numește dragostea de a comunica, de a dialoga, de a evidenția, și bune și rele, din viața de zi cu zi a societății noastre, atât de anapoda croită. Viața pe tabla de șah, așa cum
se numește o altă carte a sa își continuă astfel demarajul. El,
cu multă delicatețe știe să evidențieze cine sunt pionii, turnurile, caii, nebunii, dar, mai ales dama și regele din
acest… hai să-i spunem… joc de-a viața. În multe cazuri,
din nefericire, și autorul, și noi suntem participanți în acest
joc pe care mai mereu îl pierdem. Deschizându-se cu exclamația, Offf…de bucurie, de îngrijorare, de indignare sau de
necaz, cartea pe care dorim să o prezentăm, a lui Petru
Frăsilă pare, prin foarte multe pasaje, un adevărat manual
despre Presă, Vremurile pe care le trăim și… din plin,
despre Politică, pentru că dacă politică nu e… nimic nu e.,
cuprinzând până la detaliu o sumedenie de realități ale
vieții care, numai banale nu se poate numi, căci dacă ar fi
banale, cu siguranță că ar fi normale, însă unde vedeți dumneavoastră normalitate în România în ziua de astăzi?Petru
Frăsilă, prin această nouă carte a sa, ne prezintă, noua realitate, adusă la zi, care de fapt este o realitate foarte veche.
Faptele, comportamentele umane, fojgăiala de relații pentru a parveni și a se cățăra pe scara socială confundând cu
cățăratul pe o scară de tramvai, numirea în funcții de mare
importanță, a unor neica nimeni, fără nici un pic de școală
și nici o competență în domeniul respectiv, în posturi care
să-i aducă numai profituri materiale personale se întâmpla
în vremuri pe care credeam că sunt de domeniul trecutului,
dar bag seama că totul este leit ca în vremea Lui I.L.
Caragiale. Fanariotism în floare. Lipitorii de afișe, chelnerii, frizerii, șoferii devin miniștri, miniștri secretari de stat,
directori de departamente naționale etc. Și, iată, cu acest
fanariotism trebuie să lupte un ziarist român, ca Petru
Frăsilă, să-și riște libertatea și chiar viața pentru curajul de
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a spune adevărul. O scrisoare pierdută este la putere și
astăzi. Nu știu dacă autorul a avut în vedere așa ceva, dar,
demersul lui i-a reușit de minune, relatând propriile-i trăiri
ca factor determinant în presa scrisă, vorbită sau tele…vorbită dintr-o zonă de provincie, unde, paradoxal și-ar fi găsit
geneza și Scrisoarea pierdută. Cartea de față radiografiază
eforturile făcute de Petru Frăsilă pentru a pune pe roate
televiziuni precum: Tele M, Tele M de Piatra Neamț, Prima
teve Moldova și în sfârșit TeleMoldova, dar și posturi de
radio, ziare și alte mijloace de comunicare în masă, însă
fără a fi un magnat de presă, ci doar un umil slujbaș în
presă.. Aria lui de activitate s-a derulat, și se derulează, cu
mult succes, în Iași, Chișinău, Piatra Neamț, Bacău,
Botoșani, Brăila, Galați, Tulcea etc. Apar în această carte o
serie de aventuri jurnalistice, de personaje de vizibilitate
notorie, dar și aventurile prin care a trecut și mai trece jurnalistul, dar și prozatorul Petru Frăsilă. Relațiile contondente între politică și presă capătă dramatism în viața lui
Petru Frăsilă. El este lăudat dar mai ales blamat de cei care
au intrat în vizorul său și au fost arătați societății civile nu
în frac și cu papion ci în slip sau fără, așa cum sunt de fapt,
fără machiaj, fără mască, fără posibilitatea de a împărăți
peste vre-o lume. Frica, mai mereu i-a făcut pe aceștia să fie
agresivi, ajungând până la un pas de linșare, adică până la
lichidarea postului/posturilor de emisie. Dar judecând cu
atenție peste 10ani, peste 15 ani, peste 50 de ani, unii s-ar
putea să fie surprinși de cum arăta viața politico – mediatică – economică în această țară (să sperăm că această țară
va mai fi peste acești ani). Eu cred că mulți nu vor fi totuși,
surprinși pentru că aceste metehne vin din vremea lui
Caragiale și chiar cu mult mai de demult și vor acționa în
veacul veacurilor. Metehnele au rămas doar canaliile (nu
canalele) s-au schimbat și măștile care le acoperă mizeriile.
Of,… televiziunea mea nu este doar un cântec de jale, cântat pe o singură voce și pe o singură strună, ci este mai
degrabă o răbufnire a unei speranțe aproape de natură patologică, prin care Petru Frăsilă crede, și mai speră, că v-a
putea schimba metehnele unei lumi bolnave, prin corectitudine, prin adevărul clamat pe diferite lungimi de undă. Și să
nu-l denumim pentru toate acestea un demn Don Quijote?
Tentaculele caracatiței transpartinice sunt atât de perfect
răspândite încât ușor poți fi prins în acele ventuze și sufocat. Și totuși Petru Frăsilă își duce lupta și crucea mai
departe pe acest deal al Golgotei, presei române, care, în
fond este prima lui dragoste de maturitate. În carte veți
descoperi și unele fotografii, portrete, icoane, în care adună
un mănunchi de personalități, din varii domenii, personalități care redau prin spusele lor și speranța că nu totul este
nisip pe plaja mării. Acum când se împlinesc treizeci de ani
de televiziune liberă în România, se impune să fie evidențiate și ideile curate, tonice și mai ales optimiste, ale unor
intervievați, idei atașate în urna foșnitoare a unei cărți cum
foarte frumos spune autorul. Apar, intervievați personalități
precum: Răzvan Popescu, prof. univ. dr. Eugen
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Târcoveanu, Ioan Holban, Renate Weber și i-am citat doar
pe câțiva, lăsându-vă dumneavoastră posibilitatea să-i
descoperiți pe ceilalți, destul de mulți la număr, și să le
aflați opiniile. La un ceai cu Petru Frăsilă care nu este
numai o emisiune ci o tribună a dezbaterilor din varii
domenii, puteți să petreceți clipe frumoase și să vă informați despre tot ce înseamnă viață adevărată în România, să
descoperiți oamenii de lângă dumneavoastră, și de ce nu să
vă descoperiți pe dumneavoastră. Viața pe o tablă de șah,
cu siguranță că este și viața noastră chiar dacă nu avem
trăirile și idealurile lui Don Quijote.
Vasile Mandric, Sonete crepusculare, editura PIM,
Iași, 2020
La umbra unor sonetiști deosebiți
Vasile
își încearcă pana și poetul Vasile
Mandric
Mandric, distins truditor liric pe acest
tărâm, cu rezultate remarcabile.
Sonete
Sonetele crepusculare, de această dată,
crepusculare
nu mai sunt sub acoperire, așa cum se
intitula una dintre cărțile lui de sonete.
PIM
Având drept model pe Duiuliu
Zamfirescu, cel care spune: În lumina
crepusculară a zilei ce murea, se ridică de pe clapele candide ale pianului o armonie îndurerată. Lumina crepusculară, un fel de adiere luminoasă, se remarcă printr-o inspirație intimistă, pentru transpunerea unor stări de visare și
resuscitarea trecutului cu ajutorul corespondențelor muzicale. Toate aceste stări se pot codifica foarte bine, dar și
foarte ușor în sonetele lui Vasile Mandric din această nouă
carte a sa. El spune chiar din primul vers al sonetului
Prolog: Sonetu-i îmbrăcat în versul dulce,/ Plecat din
Timp, poetu-acuma tace,/ S-a dus că-i ostenit, ca să se
culce. El își definește cu multă exactitate, existența poeziei
sale spunând: Târcoale dă ispita gând să-mbete// Iubirea-i
dulce și-mi sporește harul/ Sub ea clocește boala care tace/
Și-abia pe urmă am să-i simt amarul. Pentru Vasile
Mandric sonetul, în fond de fapt poezia, este o boală dulceamară, o boală care prin iubire îi sporește harul. Sonetistul
Vasile Mandric, aș spune fără teama că greșesc, în ceea ce
face, este un adevărat perfecționist. Cele trei lacăte care
atârnă pe ușa poeziei lui se sparg pe rând lăsând poezia adevărată să țâșnească spre cititor, înnobilându-i viața și mai
ales sufletul. Despre iubiri risipite, despre iubiri ne-mărturisite, despre iubiri consolidate pe un munte de cenușă sau
pe nisipul scurs din clepsidră vorbește în sonetele sale și
mai ales despre trecerea iremediabilă a Timpului, despre
sine și despre gestul de a scrie, sunt aceste sonete crepusculare, aceste cântecele de colombină, pe care el le cântă întrun clar-obscur de un real tragism. Spun un real tragism pentru că fiecare sonet al său este de un tragism aparte, dar fără
să fie o tragedie. Pe lângă talent și har, Vasile Mandric este
și un bun cunoscător al sonetului tradițional, de tip petrarchian, urmărind, până la detaliu, ideea, sensul și tehnica
impuse de clasicii acestui gen, aparent ușor de scris, dar de
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fapt, foarte greu de realizat. Vasile Mandric se înscrie în
falanga sonetiștilor români de valoare, abordând, mai ales,
sentimentul iubirii căci: Iubirea mea și azi în gând mă
doare, așa cum, inspirat se justifică el. Deși este un impetuos în tot ce face, în profunzimea sufletului său este un mare
timid și de aceea fiecare sonet al său, în general, dar din
această carte în mod special, îi scoate la iveală gesturile,
uneori indecise în manifestarea sentimentală: Cui să las
poemul, mai ales la cine/ Va citi mesajul ce-l voi scrie eu?
Știind că: Acuma Sonetul s-a ascuns în mine,/Doamne, de
ce-mi dai,iară, cîte-o cruce? Această carte de Sonete crepusculare a lui Vasile Mandric este de fapt un amplu roman
de dragoste, de supunere și de închinare a iubirii în toate
ipostazele imaginate de poet, un adevărat roman al disperării, al sacrificiului dar și al utopiei. Și toate acestea sub
aripa nemiloasă a Timpului, acel călău care ne decapitează
cu fiecare secundă care trece, cu zâmbetul pe buze. Cartea
Sonete crepusculare se deschide cu un Prolog optimist și se
încheie cu un Epilog în care se simte cum: Timpul care-a
fost mă doare și Pândește după colț și așteaptă/ Căci
datorită lui mai am vigoare. Toate sonetele din această
carte, vorbesc despre vigoarea în modul de a iubi dar și
despre speranța că atâta cât iubim existăm. Că dacă speranță nu ar mai fi, gestul de a scrie nu ar mai avea nici un
rost. Prin astfel de cărți de poezie reușim să oprim curgerea
nisipului în clepsidră și să dăm un curs, cât mai precis rostului vieții. Chiar dacă zboară clipa: Eu cu Timpul Veșnic nu
mă iau la trântă,/ Fiindcă Poezia de copil îmi cântă,/ Nici
nu știu pe unde, m-am trezit bătrân. Cel care scrie astfel
despre iubire, despre Timp, despre vraja care zboară, ce
ține doar o clipă dar și o eternitate chiar și în lumina clarobscură este un poet împlinit. Vasile Mandric , prin tot ce
scrie, cu siguranță este un poet împlinit, indiferent de ierarhii, de scări valorice sau de clasamente.
Doina Popescu-Brăila, Terente – Zodia Zmeilor, editura Torent Press, Brăila, 2016, 276 p.
Concepându-și romanul într-o notă
de capă și spadă, drept un cine-roman,
bine garnisit cu de toate, Doina
Popescu-Brăila, aduce în prim plan un
alt Codin precum cel al lui Panait Istrati,
și acesta tot din zona Bărăganului, de
astă dată din zona bălților Brăilei, pe
Terente (Vasile Ștefan), un personaj cu
extrem de multe calități, fizice dar și
intelectuale, deși fără prea multă școală. Cunoscător, cât de
cât, a mai multor limbi europene el știe să se deghizeze și
să se transforme, în funcție de cerințele momentului.
Interesul pentru acest personaj este manifestat și de personaje celebre din lumea scriitorilor (Camil Petrescu și
Hortensia Ppadat Bengescu), de Moruzov (șeful informațiilor române), de corespondenți de la diferite publicații din
țară și din străinătate, de oameni de afaceri și de politicieni,
din Brăila dar și din București. Beneficiind de o dotare spe-
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cială, fiind considerat purtătorul celui mai celebru penis
din Europa ultimului secol, după cum ne avertizează
autoarea, Terente este eroul care a făcut pe multă lume din
Brăila secolului XX, anii 20, să privească insistent, prin
gaura cheii în saloanele elitelor, în vestiarele bordelurilor,
dar și în intimitatea camerelor unor femei care simțeau
nevoia de a trăi câteva clipe în compania eroului atât de la
modă în acea perioadă. Averi colosale erau risipite pentru
plăceri colosale. Doina Popescu/Brăila știe să transforme în
pagini de roman, imaginația sa dar și o profundă și autentică documentare în această lume pe care o regizează cu
multă abilitate. Ea construiește un roman care este un
puzlle între relatările ziarelor, amintiri ale oamenilor care
au savurat epoca și otrava ficțiunii, având în centru un personaj fascinant, după cum mărturisește, pe coperta a patra,
autoarea. Terente – zodia zmeilor fascinează prin informațiile, documentarea despre acea perioadă și mai ales prin
închipuirea și readucerea în prim plan a unei lumi brăilene
care avea de toate și pentru toți: și bogați și săraci și cinstiți
și păcătoși. Din romanul Doinei Popescu-Brăila ne putem
da seama despre efervescența culturală din acest oraș, un
oraș multi-cultural și multi-etnic ( cel puțin 11 etnii, multe
dintre ele de bună calitate) coabitând în bună înțelegere.
Chiar și aventurile lui Terente sunt privite cu multă îngăduință pentru că, cei implicați, consideră că el face un lucru
bun pentru consolidarea multora dintre căsnicii, pentru
împlinirea unor dorințe și mnai ales a unor pohte pentru
femeile care voiau să pară neprihănite. Mărimile orașului,
mai ales, implicate în aceste aventuri, până la urmă privesc
totul cu umor, ce-i drept un umor rece, ca lama unui cuțit.
Terente un adevărat Rasputin al României, știe să se facă
iubit, apreciat,și atât dorit în toate cercurile pe care le
frecventează. Având un talent deosebit în arta deghizatului,
deci fiind și un mare actor, își regizează, cu măiestrie multe
dintre scenele în care este erou principal. S-ar putea scrie
mult despre acest roman, dar și despre acest personaj, care
nu este doar un roman de citit în perioada de izolare forțată.
Ana Aslan, care a copilărit cu acest fascinant personaj, îl
caracterizează: știam ce i se potrivește. Umorul,
îndrăzneala, generozitatea, gustul pentru frumos… Dacă
regina îi acorda bursa și continua școala ar fi avut alt
parcurs. Știa cinci limbi străine...era sclipitor! Societatea
nu i-a acordat nici o șansă! Dar toate șansele și le-a oferit
singur, Terente fiind dotat și cu o inteligență sclipitoare, pe
lângă alte dotări, tot atât de importante, dacă nu chiar și mai
și.
Constantin Guzgă, Uitați de timp, editura Timpul, Iași,
2017, 118 p.
Constantin Guzgă, își propune să cânte, poetic desigur,
în această carte de poeme, Uitați de timp, bucuriile lumii,
bucurii care Etern ne vor regăsi/ într-o lume străjuită de
zori/ uimiți vom privi/ la nesfârșita lumină/ bucuria va
umple inimi/ etern vom trăi fericirea… În această eternă
căutare, Constantin Guzgă, are șansa de a constata faptul că
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este pământean după cum chiar și spune în poemul, Sunt
pământean: Alerg ca un năuc/ pașii mă poartă/ spre tărâmul zeiesc/ urc treptele timpului/ clipele mă nasc și mă
ucid/.../ ard în rugăciune/ să rămân rug aprins/ în pustiul
imens/ al lumii.../ Ca pământean el este mereu în căutare
curățeniei morale, poziționându-se între limite și zbor, pentru că știe să conștientizeze și soarta adamică dar și drumul
necunoscut pe care trebuie să-l parcurgă. Totul se datorează
faptului că poetul este, după cum se poate observa un bun
practicant al preceptelor religioase și știe să se bucure de
desprimăvărare într-o liniște binefăcătoare. Toate aceste binefaceri el și le
asigură prin călătoriile la : Mănăstirea
Văratec, tăcut Paradis/ grădină cu flori
și verdeață… și unde stranele înalță
imn/ Domnului, la Muntele Athos , la o
mănăstire anonimă, la Meteora sau la
Mănăstirile Meteore, unde: am simțit
cât de mici rămânem/ în fața veșniciei.
Locurile vizitate îi dau prilejul unor
descrieri lirice: Mănăstrile din Athos/ sunt zidite din piatră/
ca și muntele/ din trupul lui scăldat de ape/ se întrupă
duhul rugăciunilor/ atâtor sihaștri/… Fără să-și propună
asta, poetul Constantin Guzgă, ne predă o lecție despre
creștinism, despre ortodoxie, în aceste vremuri bântuite de
fel de fel de atacuri, care mai de care mai puternice, la
adresa acestei religii mântuitoare. Într-un anume fel el își
asumă un Destin de luptător: Trecem prin lume/stingheri,
singuratici/ purtăm greutatea pe umeri/cineva ne îndeamnă:/ pășiți apăsat/ orice început ne duce/ spre un sfârșit/
iată-vă destinul/ viața e o luptă/ regăsiți-vă firea/ din care
ați căzut/ e atât de devreme/că a devenit absurd/ să fiți dați
morții, uitării.../în orice luptă e plâns/ e căință/ stingheri,
singuratici/ pri anii ce vin trec/ rămânem să dăm piept/ cu
viața zidindu-ne destinul… Se pare că despre zidirea destinului și-a propus să vorbească în poemele sale Constantin
Guzgă, despre marea și definitiva zidire, făcând o adevărată introspecție în sufletul uman și în conștiința de sine,
atâta cât suntem pe acest pământ chiar dacă suntem
stingheri, singuratici și rămânem să dăm piept/ cu viața
zidindu-ne destinul.
Constantin Marafet, Țara zidului amar, Editura
Rafet, Râmnicu Sărat, 2019, 256 p.
Plecând parcă de la preceptul biblic
care spune că nimeni nu este Profet în
satul lui, poetul și prozatorul Constantin
Marafet scrie acest roman Țara zidului
amar cu credința că poate îndeplini ceea
ce nu a putut îndeplini eroul cărții,
Victor Dumitrescu. De fapt, aș putea
spune că acest roman al lui Constantin
Marafet, este romanul unui eșec asumat,
un eșec în care, idealul dar și idealismul
sunt călcate în picioare, indiferent de partea cărei baricade
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te afli, indiferent de locul în care trăiești. În esență, romanul lui Constantin Marafet, tratează viața și avatarurile unui
profesor universitar de la facultatea de jurnalistică din
București, din perioada de dinainte de 1989, care este conștient, dar are și curajul necesar, de a scoate la iveală mizeria în care trăiau oamenii în epoca comunistă și de aceea ia
atitudine față de astfel de comportament. Victor
Dumitrescu, trimite o scrisoare la niște posturi de radio și
ziare din Occident, semnează o scrisoare adresată
Dictatorului, iar în urma unei călătorii în străinătate dă mai
multe de interviuri la aceste posturi de radio și televiziune
și reușește să încheie un contract cu o casă editorială de
prestigiu unde i se va publica o carte, scoasă din țară, scrisă
pe foițe de țigări Snagov. Reîntors acasă, este analizat și
judecat în plenul unei adunări generale de partid, în fața
tuturor colegilor, și dat afară de la catedră și din învățământ
de prodecanul facultății prof. univ. Prodan, cel care a pus în
scenî aceastîă piesă ieftină. În afară de un singur coleg care
îi ia apărarea în acea adunare, toți ceilalți devin ca niște statui, niște oameni lipsiți de coloană vertebrală, niște lași.
Mulți dintre aceștia, în particular, îi apreciază curajul,
onestitatea și sunt alături de el, dar acolo, în sala de ședință,
nici unul nu a scos o vorbă. Un personaj, cu o evoluție, cel
puțin stranie este Dromichete, fost profesor, ajuns om al
străzii, apoi pacient al securității și dus la un spital de psihiatrie ( Sapoca) de unde este salvat de o asistentă medicală, care, în decembrie 1989 devine unul dintre revoluționarii de marcă din România. Aventura prin care trece
Victor Dumitrescu și în țară dar și după expulzarea din țară.
dar mai ales după revenirea în țară, este încărcată de fel de
fel de surprize. După o hărțuire continuă de către securitate
în țară, este îmbarcat forțat într-un tren, și expediat, fără
nici o adresă în Germania Occidentală și aruncat , împreună
cu soția și copilul de numai 12 ani, undeva într-un câmp.
După un an de muncă de zilier, doar pentru cazare și masă
ajunge să fie recuperat de un post de radio, unde va și lucra
până la revenirea în țară. Ochiul vigilent al securității
comuniste nu-l scapă de sub supraveghere nici acolo. Soția
lui ( asta va afla mult mai târziu) devine colaboratoare a
securității și transmite notele informative către ei, iar un
verișor, pe care îl considera ca pe fratele său, vine cu un
ansamblu folcloric în occident, pregătit să-l împuște. Dar
poate cele mai mari dezamăgiri le are după revenirea în
țară, când constată că oamenii de bază ai comunismului
sunt în prima linie de construire a capitalismului. Ministru
a devenit cel care a condus ședința de excludere a lui Victor
Dumitrescu din partid și din învățământ (prof. Prodan),
generali la S.R.I. ajung doi foști securiști care l-au anchetat
pe el, iar oameni din eșalonul doi, trei etc. care construiesc,
noua ordine, capitalismul, sunt cei care au devenit noii capitaliști. După aceste constatări, Victor Dumitrescu își dă
seama că lupta lui a fost inutilă și el este victima propriilor
sale idealuri. Și totuși, credința că lupta lui mu a fost
inutilă, se lasă să fie constatată de generațiile viitoare.

186

Corneliu Popel, Cu sete cerească – epistolar, editura
Timpul, Iași, 2019, 258 p. Ediție îngrijită și Cuvânt înainte
de Rodica Popel.
Demersul poetei Rodica Popel de a
pune în circulație corespondența ei cu
poetul Corneliu Popel, cel plecat în
lumea fără de dor, unde nu este nici
durere nici întristare, la vârsta când
acesta abia ieșișe din adolescență, este
unul mai mult decât salutar. Cu sete
cerească, titlu inspirat ales ,care se
găsește într-un poem de o mare tristețe,
un poem dedicat fiului, Ștefan: Nu
plâng și nici tu să nu plângi/ Vei fi singurul bărbat din familie/Vei avea de ridicat gardul/Care moare odată cu
mine/Vei avea de spart lemne/Care vor începe să
putrezească/Vei săpa grădina/ Și, poate vei ști să bei un
pahar/ de vin cu sete cerească/ Veei avea să-i aduci/ aminte
mamei/ De sufletul meu/Sufletul celui care v-a iubit/ mai
mult decât s-a iubit pe sine. Apoi, o zi mai târziu, în 3
aprilie 1978, scrie, de pe patul de spital: A venit și rândul
meu/Mă duc odată cu primăvara/ odată cu floarea mărului
cad/ pe pământul care mult m-a iubit/ Voi vedea lumea de
aici/ cu ochii florilor care-mi vor străjui/ mormântul/ Voi fi
viu în pământul etern/ astfel să vă gândiți la mine/vă spun.
Corneliu Popel a murit pe 18 iunie 1978 la spitalul clinic
Sfântul Spiridon din Iași în miez de noapte, când din ceruri
s-a abătut o ploaie lină și caldă – spune soția sa, poeta
Rodica Popel. Aceste scrisori au valoare atât
scriitoricească, documentară cât și sentrimentală. Ele sunt
niște adevărate documente de istorie literară care ne arată
trăirea unui poet de autentică valoare și căruia i se
întrevedea un viitor luminos. Poetul Lucian Valea, cel care
l-a propus spre publicare a menționat că acest poet este
unul de excepție, și nu a greșit cu nimic. Atunci când a
debutat, la 15 ani, în 1965, în ziarul Zori noi, el nota în jurnalul său, cum că: Lacrimile nu pot fi decât negre. Iar în
1978, aprilie 3 (poate că era să fie ultima poezie scrisă de
Corneliu Popel, nu știu asta), spune: Voi vedea lumea de
aici/ cu ochii florilor… O carte de scrisori, cum este aceasta publicată de poeta Rodica Popel, este un adevărat document despre lumea literară a acelei perioade 1972-1978
pentru că sunt aici cuprinse mai multe scrisori ale unor prieteni ai poetului Corneliu Popel, scrisori care descriu, cu
lux de amănunte, evoluția literaturii în Iași, în acea
perioadă, dar și anumite trăiri comportamentale ale unor
personaje ale vremii, sigur, păstrând doza de subiectivism a
celora care au realizat această corespondență. Fie că este
vorba de Victor Teișanu, Horia Zilieru, Daniel Lascu,
Lucian Valea, Radu Mareș, Miron Blaga etc. Deasemenea
sunt o și o serie de scrisori pe care poetul Corneliu Popel le
adresează unor scriitori cum ar fi: Corneliu Ștefanache,
Corneliu Sturzu, Lucian Valea, Radu Mareș etc. scrisori
prin care poetul adresează anumite rugăminți sau mulțumiri
pentru poemele și recenziile publicate, în diverse reviste și
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un caracter nostalgic de la un capăt la altul al său. Poetul
Cornelui Popel își exprimă, aproape în fiecare scrisoare,
nețărmurita dragoste față de soție și față de fiu, cei care
într-un anume fel vor fi, așa cum s-a și întâmplat, cei care
vor duce mai departe numele lui și vor avea grijă, în posteritate, de creațiile sale. Corneliu Popel a fost, este și va fi un
poet important, care prin cât a scris, reprezintă o pagină de
istorie literară. Poezia sa dedicată patriei este una dintre
cele mai proeminente poezii patriotice din literatura
română. Scrisorile din cartea Cu sete cerească, cât și
poemele sale, stau mărturie pentru cele afirmate de mine.
Editura Timpul, din Iași, prin publicarea acestei cărți Cu
sete cerească, aduce în fața cititorului o pagină de istorie
literară, dedicată unui poet exemplar, așa cum a fost
Corneliu Popel.
Vasile Morar, Cartea arderii de tot, editura Eurotip,
Baia Mare, 2019, 260 p. Îngrijire ediție și prefață semnată
de Delia Muntean.
În galeria poeților din Maramureș,
care s-au remarcat drept veritabili
poeți, de limbă română, Vasile Morar
ocupă un loc bine definit. Poezia sa este
străbătută de un profund fior patriotic,
scrisă mai ales în fortmă clasică.
Această noua cartea sa, Cartea arderii
de tot, se distanțează puțin de forma
clasică apropiindu-se de fionul liric blagian, în care poezia este asemenea
izvorului lin curgător. Apropiindu-se de poemele lui Ioan
Alexandru el știe să se minuneze atunci când privește lanul
de secară și stolul de păsări ce curg spre sud spunând: Nu
pentru a spune adevărul/ îmi declam eu poemele în fiecare
seară... scriu zi de zi poeme arzătoare/ dar nu despre
trupurile voastre/ de pământ/ ci despre sufletele/ care încep
să zboare. Vasile Morar, spune în prefața sa, Delia
Muntean, caută poezia în permanență, o așteaptă cu înfrigurare, cu muzică de alăute și harpe, își gătește trupul și
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casa întru întâmpinarea ei (Sosirea poemului). Își pune
viața zălog (reafirmându-și astfel latura divină), lăsânduse iar și iar înghițit de universul textual abia creat. Există
în poemele sale o adevărată împăcare a poetului cu universul pe care în abordează, frângându-se întru supunere și
împlinire așa precum cumenecătura pe care o primim la
biserică și care reprezintă sângele și trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Antologia de față, care cuprinde 270 de
poeme adună poeme din mai multe cărți publicare de Vasile
Morar de-a lungul timpului și urmăresc drept temă frângerea de sine întru poezie. Pare un adevărat ritual întru
desăvârșirea sufletească: Fă-l să fie, Doamne Sfinte,/numai
om/ Pe acel care ne-a ispitit sub pom/ Și când pomul flori
va da,/ fă să-i cadă carnea grea,/Cum cădea-va, după cântec,/ mâna mea… Este un poem al eliberării de păcatul
Celuilalt, al poetului, care conștientizează sacrificiul necesar pentru această spălare prin poezie. În unul dintre
poeme, Cântecul din oase, Vasile Morar scrie: Oasele
mele/ stau atârnate în arbori/eu ca un xilofon/ încep să
cânt//Cele mai frumoase sunete/ le scoate clavicula din
stern iese sunetul sfânt.../Peste orbite/ s-au oprit doi fluturi/ar vrea să intre ca rozar sfințit/ dar pacea/ se așează
peste mine/ căci cântecul din oase s-a sfârșit. Sunt versuri
prin care, poetul, de fapt nu se cântă pe sine ci cântă întregul Maramureș, cu care reușește să se confunde, să devină
parte integrantă a cestor locuri mistice și miraculoase.
Pătruns de sentimentul religios vorbește despre Mutarea în
cuvânt:...toate ale mele se mută-n cuvânt/ și carnea/ și
oasele/ și răsuflarea// Pasărea de pradă și codobatura
printre cuvinte/își scriu cărarea// Tot mai puțin din mine
curge afară numele meu/ în cuvânt va rămâne//El este cel
fără de moarte/ în rama plină de colb și rușine. Și mutarea
cât aceste cuvinte sunt chiar poezia. Nu-i rămâne decât săși îmbie și cititorul să-l frecventeze cu mai multă stăruință
– spune Delia Muntean. Cu siguranță că Vasile Morar este
un poet de profundă expresivitate spirituală, și un bun
mesager al poeziei adevărate, de mare rezonanță.
Emilian MARCU
PANORAMIC EDITORIAL

IN MEMORIAM VASILE POPA HOMICEANU

Scriitorul Vasile Popa Homiceanu s-a stins din viață vineri, 8 mai 2020. Născut la 26 iunie 1951, în sat
Homiceni, comuna Bîrgăoani, judeţul Neamţ, Vasile Popa Homiceanu a debutat la doar 16 ani, în 1967, cu versuri, în suplimentul cultural al ziarului „Ceahlăul” din Piatra Neamţ. Debutul editorial are loc în 1992 cu
romanul Iarna, pentru cine mor vulpile, Editura Junimea. Dintre cărţile publicate: „Imposibilă, pînda”, roman,
1993, „Cea mai credibilă moarte”, roman, 1995, „Ninge de Paşti în paradis”, roman, 1996, „Patimi în
Labirint”, roman, 1997, „Infernul albastru”, roman, 1999, „Noaptea păsării de aur”, proză scurtă, 2001,
„Sintagmele ochiului”, poezie, 2003, „Cine eşti tu, domnule Nily?”, piesă de teatru, 2004, „Drumul spre Efes”,
versuri, 2008, „Despre lucrurile prime”, proză, 2017, „Raptus la condiţia umană”, poezie, 2018. A colaborat la suplimentul cultural al ziarului „Ceahlăul” din Piatra Neamţ, la revistele „Dialog”, „Cronica”, „Convorbiri literare”, „Viaţa românească”,
„Luceafărul”, „Ateneu”, „Porto Franco”, cu versuri, proză, critică, eseuri.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iași din anul 1997, Vasile Popa Homiceanu a obținut premiul naţional „Mihai Eminescu” pentru volumul „Patimi în Labirint”, premiul revistei „Convorbiri literare” pentru activitatea de prozator,
Premiul Filialei Iași a USR pentru carte de proză, Premiul național pentru proză „M. Sadoveanu”.
Poet și prozator de valoare, Vasile Popa Homiceanu ocupă un loc binemeritat în spaţiul literar românesc.
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UN PORTRET: EUGEN MUNTEANU
Wolfgang DAHMEN
Societatea pentru Europa de Sud-Est
(Südosteuropa-Gesellschaft = SOG) decernează
astăzi Medalia «Konstantin Jireček» domnului Eugen
Munteanu, profesor emerit de lingvistică și filolgie
românească al Universității «Alexandru Ioan Cuza»
din Iași şi o perioadă director al Institutului
Alexandru Philippide, iar mie îmi revine onoranta
sarcină să vă lămuresc, doamnelor și domnilor, de ce
prezidiul SOG a luat decizia acestei decernări. Acest
fapt reprezintă pentru mine o provocare cu totul
specială. Nu fiindcă mi-ar lipsi argumentele pentru a
fundamenta această decizie, nu, ci, dimpotrivă,
pentru că, sub presiunea timpului limitat care îmi stă
la dispoziție, trebuie să încerc să concentrez totul în
puține cuvinte. Doresc de aceea să mă limitez la doar
două puncte, care corespund dublei intenții de a
onora o personalitate prin acordarea Medaliei
«Konstantin Jireček». Această medalie trebuie să
celebreze, pe de o parte, realizări științifice deosebite
în domeniul cercetării Europei de Sud-Est și, pe de
altă parte, reprezintă o recunoaștere a unor servicii
speciale în difuzarea și medierea cunoștințelor
științifice între Europa de Sud-Est și spațiul
germanofon. Ambele cerințe sunt îndeplinite de
Eugen Munteanu întrun grad foarte înalt.
Pentru a argumenta pe baze documentare
realizările științifice ale laureatului de astăzi al
medaliei, aș dori să mă refer la relația acestuia cu cel
care dă numele medaliei, și anume Konstantin
Jireček. Cine se ocupă cu istoria și situația lingvistică
a Europei de Sud-Est, se întâlnește repede cu numele
istoricului și lingvistului Konstantin Jireček – în
funcție de perspectiva adoptată – ceh sau austriac.
La vârsta de nici 30 de ani, tânărul Konstantin
Jireček a ocupat, imediat după Congresul de la
Berlin, poziții importante în tânărul Principat al
Bulgariei, între altele ca ministru al învățământului și
director al Bibliotecii Naționale din Sofia, înainte de
a se dedica în întregime științei. La sfârșitul secolului
al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, a
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funcționat ca profesor de istorie generală, cu o privire
specială asupra istoriei slavilor sudici și a Peninsulei
Balcanice, mai întâi la Universitatea din Praga, apoi
la Universitatea din Viena.
În cadrul seminariilor introductive la disciplina
cultura și civilizația Europei de Est, studentele și
studenții de azi iau cunoștință cu Konstantin Jireček,
al cărui nume îl poartă linia de separație trasată de el
între domeniile de influență, în Antichitate, al
limbilor greacă și latină. Traversând Balcanii de la
Marea Adriatică și până la Marea Neagră, această
linie a fost trasată de învățatul menționat pe baza
cercetărilor inscripțiilor lapidare păstrate. Linia
Jireček reprezintă chiar o cunoștință fundamentală
pentru primul semestru de studiu.
Ceea ce ne atrage atenția la lucrările lui
Konstantin Jireček – și cu aceasta trasăm o punte
către Eugen Munteanu – sunt o solidă cunoaștere a
izvoarelor, întemeiată, între altele, pe o amplă
cunoaștere a limbilor și, într-o măsură cu totul
specială, o gândire transnațională, lipsită de
prejudecăți, care transcende particularitățile limbilor
și culturilor Europei de Est. De evocat sunt în această
privință două voci: Walter Leitsch și Manfred Stoy îl
numesc în cartea lor Das Seminar für osteuropäische
Geschichte der Universität Wien pe Jireček unul
„dintre primii specialiști în problematica Sud-Estului
Europei care nu suferea de complexul, condiționat
politic, al adversității față de otomani. Și Gerhard
Grimm, în articolul său din Neue Deutsche
Biographie, confirmă aprecierea că Jireček a fost un
membru al „păturii spirituale conducătoare din
Cisleithania, posesoare a unei gândiri supranaționale”.
Otomanii și Cisleithania erau, firește, deja o
istorie deja veche, atunci când Eugen Munteanu s-a
născut, în anul 1953, și el nici nu a venit pe lume în
acea parte a României care, cu o jumătate de secol
mai înainte, aparținuse Transleithaniei, ci în
Dobrogea, într-o mică localitate pe malul Dunării,
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ceea ce explică probabil afinitatea sa pentru cultura
țării în care Dunărea izvorăște. Și mai trebuie scos în
evidență și faptul că satul în care s-a născut se află
chiar în apropierea mai sus menționatei linie Jireček.
Adecvată este însă mai presus de orice apartenența sa
la „pătura spirituală conducătoare posesoare a unei
gândiri supra-naționale” a țării sale, calitate care îi
trebuie recunoscută neapărat lui Eugen Munteanu.
În multe țări ale Europei de Est identificăm
tendința ca unii oameni de știință sau persoane care
pretind că sunt oameni de știință să fie captivi ai unor
modele de gândire strict naționale și să nu ia în
considerare pe vecinii din imediata apropiere. Și
pentru universul spiritual românesc pot fi găsite
destule exemple în acest sens. Dimpotrivă, cu totul
altfel se prezintă personalitatea lui Eugen Munteanu.
El a dat la iveală o serie întreagă de publicații, în care
se preocupă mai ales de istoria limbii și a culturii
românești, în context romanic și, deopotrivă, sud-est
european. Astfel, în aceste lucrări au fost tematizate
și relațiile spirituale ale țării sale și ale locuitorilor săi
cu vecinii apropiați, ca și cu Europa în general.
Menționez doar proiectul de cercetare comun,
român-german, al unei ediții critice a primei traduceri
integrale, din 1688, a Bibliei în limba română (25 de
volume!). Inițiat în anul 1988 de profesorii Paul
Miron (Freiburg) și Vasile Arvinte (Iași), așadar în
condiții foarte dificile din punct de vedere politic, în
cadrul unei colaborări instituționale între
Universitățile din Iași și din Freiburg, proiectul a
putut fi finalizat cu succes de Eugen Munteanu în
anul 2014. În numeroase lucrări elaborate în jurul
acestui proiect, Munteanu a avut posibilitatea de a
studia în detaliu multiplele influențe care s-au
exercitat asupra culturii românești în această fază
timpurie dinspre spațiul central- și vest-european, în
special dinspre spațiul german, ca și din partea
cercului cultural sud-est-european, slavofon sau
grecofon. În acest fel, el a adus o contribuție
importantă la reconfigurarea modernității timpurii nu
doar a culturii românești, ci, dincolo de aceasta, a
întregului spațiu cultural sud-est-european, ale cărei
consecințe sunt perceptibile până astăzi. Opera lui
Eugen Munteanu se coreleazaă astfel cu conștiința de
sine a unei țări care se află la întretăierea dintre lumi
diferite. Această țară aparține Sud-Estului european,
fără a ține neapărat de Balcani, dar este în același
timp o parte componentă a lumii culturale și
lingvistice romanice, fapt care poate fi recunoscut nu
CONVORBIRI LITERARE

doar prin limba sa, ci și prin diversele paralele și
preluări în literatură, în muzică, în arta plastică, în
arhitectură etc.; astfel încât, adesea, se subliniază
faptul că aici, în România, se întâlnesc Orientul și
Occidentul, Balcanii și Europa Centrală. Ceea ce este
fascinant la cultura română pentru un outsider este
tocmai această dualitate între lumea romanică și cea
sud-est europeană, care reflectă, în cele din urmă,
relația tensionată între orientarea către Roma catolică
și așa-numita „a doua sau noua Romă“,
Constantinopol/ Bizanț. Faptul că Eugen Munteanu,
ca romanist, procedează altfel decât unii din colegii
săi, orientându-se nu doar sau mai ales spre paralela
cu alte limbi și culturi romanice, mai ales franceză și
italiană, ci are în vedere și influențele care – ca, de
exemplu, în traducerile biblice timpurii în românește
– sunt reperabile în limba română din partea limbilor
învecinate, îl poziționează în mod clar în succesiunea
celui care a dat numele medaliei, a „gânditorului
supra-național“ Konstantin Jireček. Iar acest fapt îl
înscrie cu deplină îndreptățire pe lista oamenilor de
știință români care au fost distinși până acum cu
Medalia «Konstantin Jireček», între aceștia aflânduse, în anul 2000, filosoful și fostul ministru de
externe Andrei Pleșu, cu care Eugen Munteanu a
colaborat, în cadrul Colegiului «Noua Europă» din
București la o versiune românească completă a
Septuagintei.
Spuneam la început că doresc și trebuie să mă
limitez în această Laudatio la doar două aspecte. Pe
lângă legătura spirituală cu cel care a dat numele
medaliei decernate astăzi, mai există ceva. Dacă
examinăm lista persoanelor distinse în acest mod,
până acum, începând cu anul 1962, constatăm că, la
început, au fost aproape exclusiv personalități
germane sau germanofone, onorate cu această
distincție, după aceea mai ales oameni de știință din
Europa de Sud-Est, care reprezentau cele mai
diferite discipline. Toți aveau însă cel puțin ceva în
comun: erau elemente de legătură între culturile
științifice ale patriei lor și spațiul germanofon, așa
încât, corespunzător specialității fiecăruia, au putut,
pe de o parte, să medieze nivelul de cunoaștere din
țările lor de origine către Europa Centrală și, pe de
altă parte, să difuzeze in loco rezultatele cercetărilor
colegelor și ale colegilor din străinătate. Desigur, mai
ales că s-au petrecut înainte de masivele transformări
politice care au început în anii 1989-1990, toate
acestea au fost de o importanță mai mare, într-o
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vreme când schimbul reciproc de informații era supus
unor teribile restricții. Însă chiar și astăzi – după cum
am menționat deja pe scurt – nu există încă peste tot
o perspectivă lipsită de prejudecăți, capabilă de a
transcende orizonturile îngust-naționale. Este de
aceea bine că există oameni de știință care
acționează, în cel mai propriu sens al cuvântului, la
nivel internațional, oameni de știință care predau în
străinătate ca profesori-invitați, care publică în
reviste internaționale, care sunt prezenți la conferințe
științifice în țări străine și, ceea ce, pe termen lung,
este încă și mai important, își încurajează propriile
studente și proprii studenți să facă același lucru: să
studieze în străinătate, să consulte literatura de
specialitate apărută acolo, să ia contact cu alte
abordări științifice și să prelucreze apoi ei înșiși
aceste cunoștințe.
În acest domeniu, Eugen Munteanu și-a câștigat
merite excepționale. Ani la rând el a activat ca
profesor-invitat la Paris, Jena și Viena, în continuarea
unor stagii de cercetare mai consistente la Freiburg,
Konstanz, Heidelberg sau Münster. Contactele pe
care și le-a câștigat cu aceste ocazii le-a folosit mai
târziu ca să-și trimită într-acolo propriile doctorande
și proprii doctoranzi; de asemenea, el a primit și a
îndrumat frecvent la Iași, într-o manieră exemplară,
nu doar colege și colegi, ci și studente sau studenți
din străinătate, inclusiv din Germania. În calitate de
coleg care m-am bucurat în diverse moduri de această
ospitalitate, îmi iau îngăduința ca să îi adresez și de la
această tribună un personal Mulțumesc frumos!
Imaginii sale de mediator între culturi îi aparține
și o altă componentă. Eugen Munteanu nu este doar
autor al unor numeroase lucrări științifice, care
vădesc o enormă diversitate metodologică, tratând
teme din sfera limbii, literaturii și culturii românești
de la începuturi și până astăzi; el s-a afirmat, în plus,
prin traducerea în românește a numeroase opere din
istoria culturii europene. Și în această privință
amploarea contribuțiilor sale este impresionantă.
Avem în vedere nu doar limbile din care Munteanu a
tradus, și anume greaca veche, latina, germana și
franceza, ci și orizontul tematic. Textele traduse și
comentate de el aparțin unor filosofi antici precum
Plotin, unor părinți ai Bisericii precum Sfântul
Augustin, unor gânditori medievali precum Thomas
de Aquino, William Ockham sau Meister Eckhart,
unor reformatori precum Martin Luther, și merg până
la teoreticieni ai limbajului precum Jean-Jacques
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Rousseau, Jacob Grimm, Ernest Renan sau Eugenio
Coseriu, ori filosofi contemporani precum HansGeorg Gadamer. Nu lipsesc nici traducerile de texte
literare, din poeți antici precum Propertius, sau
medievali, precum poeții din ampla și cunoscuta
antologie goliardică Carmina Burana. Eugen
Munteanu traduce de asemenea din poeți germani, de
la Heine și Goethe până la Rilke, Georg Trakl sau
Gottfried Benn. În fine, se cuvine să mai menționăm
și faptul că Eugen Munteanu are și preocupări literare
propriu-zise, fiind chiar membru al Uniunii
Scriitorilor din România. Iar imaginea unei
personalități extrem de polivalente se întregește prin
constatarea că este activ și din punct de vedere
jurnalistic, prin colaborări regulate la diferite ziare și
reviste.
Doamnelor și domnilor, în această scurtă
Laudatio nu am putut face altceva decât să arunc o
privire sumară în sfera de preocupări neobișnuit de
diversă a lui Eugen Munteanu. Dacă aș fi citit în fața
dumneavoastră fie și doar cele mei importante titluri
de pe lista sa de publicații, ar fi trebuit să depășim cu
mult întregul nostru buget de timp. Aș vrea de aceea
să închei cu o scurtă remarcă. Pentru opera sa
științifică Eugen Munteanu a primit deja mai multe
distincții. Sunt sigur că Medalia «Konstantin
Jireček», conferită de Südosteuropa-Gesellschaft va
constitui pentru el o distincție specială. Îmi permit
deci să vă rog, stimate domnule profesor Gernot
Erler, ca unul dintre ultimele dumneavoastră gesturi
în calitate de președinte al SüdosteuropaGesellschaft, să fie acela de a înmâna domnului
Munteanu medalia.
*Textul reprezintă elogiul oficial (Laudatio) prezentat
la München, la 22 februarie 2020, în ședință festivă a
Societății pentru Europa de Sud-Est, cu prilejul conferirii
Medaliei «Konstantin Jireček» profesorului Eugen
Munteanu. Wolfgang Dahmen, profesor emerit al
Universității din Jena, doctor honoris causa al mai multor
universități, este un binecunoscut romanist și românist.
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ROMÂNI DE ROMAN ÎN JAPONIA
SECOLULUI AL XIX-LEA
Radu ŞERBAN
Într-un fugitiv voiaj prin istoricul legăturilor româno
– nipone, în pregătirea misiunii mele la Tokyo, în anul
2012, am scrutat figuri marcante de români celebri
ajunși în vremuri îndepărtate în arhipelag.
Călătoria în timp mi-a relevat instantaneu un nume
de notorietate, cel puțin prin scrierile sale despre
Japonia: misionarul român/basarabean Anatolie Tihai,
de la a cărui primă sosire în Japonia se împlineau 140 de
ani. Bunul prilej de comemorare, m-a incitat la o
modestă contribuție întru cinstirea memoriei sale,
organizând un seminar la ceas aniversar, în ziua de
12.12.12, la ambasadă.
Ca să înțelegem cât de adânc s-a gravat în memoria
niponă numele Tihai, am să remarc doar faptul că, după
devastatorul cutremur din 11 martie 2011, într-un raport
despre efectele calamității, biserica ortodoxă din
districtul Higashi-Matsushima, prefectura Miyagi,
regiunea Tohoku, apărea cu mențiunea că „nu a suferit
daune însemnate”. Mi-a atras atenția remarca din acel
raport, conform căreia în noiembrie 1877 preotul
Anatolie Tihai, din parohia Hakodate, vizitase parohia,
botezând mai mulți japonezi. Această apariție a numelui
său mi s-a dovedit firească, după ce m-am documentat
asupra rațiunii prezenței sale în arhipelag, rațiune pe
care o voi prezenta în continuare.
Fără a mă erija în cercetător sau istoric, voi reda
câteva momente emblematice din viața temerarului
misionar, viață atât de intim ancorată în cea de-a doua sa
patrie, Japonia, unde a trăit douăzeci de ani, aproape 40
% din viață, sau mai mult de jumătate din perioada de
maturitate.
Născut la 23 noiembrie 1839 pe malul Prutului, în
comuna Tărăsăuți, județul Hotin, fiu al lui Dumitru
Tihai, administratorul moşiei boierului Sturza din Noua
Suliţă, Anatolie purtase până la călugărire numele de
Alexandru Dumitru Tihai. De la tatăl său a moștenit
spiritul gospodăresc ce-l va însoți, alături de
înțelepciune, chibzuință și har duhovnicesc, de-a lungul
vieții și cu precădere în apostolatul din Țara Florii de
Cireș. După școala primară, remarcându-i aplecarea
spre învățătura duhovnicească, părinții l-au înscris la
Seminarul Teologic din Chișinău. De acolo, mânat de o
chemare lăuntrică inexplicabilă pentru frageda sa vârstă,
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Alexandru a hotărât să se retragă, fără știrea părinților,
pe muntele Athos la mănăstirea Zografu, centru de
spiritualitate ortodoxă din nordul Greciei, stăreție la a
cărei perpetuare contribuise și sistematicul ajutor
material oferit de Moldova și Valahia.
După ce, în ziua de 18 decembrie 1861, protopopul
Teodor Baconschi anunțase direcțiunea școlii din
Chișinău că elevul s-a învoit pentru două zile să meargă
acasă la părinți, adolescentul Alexandru, a dispărut. Mai
abitir decât Nică a lui Ștefan a Petrei!
Abia după 4 ani s-a aflat cu bucurie că Alexandru
trăiește pe Muntele Athos, unde se și călugărise în anul
1865, sub numele monastic Anatolie, deprinzând limba
greacă și arta picturii bizantine.
Revenit la Chișinău își finalizează studiile la
Seminarul Teologic, după care abilitățile intelectuale,
setea de cunoaștere și înțelepciunea cizelată în sihăstrie
îl învrednicesc să absolve doi ani academici într-unul
calendaristic, la Academia Teologică din Kiev (înființată
de Petru Movilă). Hirotonit ierodiacon și la scurt timp
ieromonah, la invitația arhimandritului rus Nicolae
Kasatkin, acceptă fără ezitare să plece misionar în
Japonia. După o palpitantă călătorie cu vaporul, descrisă
ulterior de el însuși în pagini de excepțională
sugestivitate, ajunge în insula Hokkaido, la Hokodate,
în ziua de 24 aprilie 1872, la vârsta de 33 de ani. Fireai inventivă și iscoditoare ce-l purtase pe Muntele Athos
îl ghidase, de data aceasta, spre îndepărtata și
misterioasa Japonie!
Fin peisagist cu vocația scrisului, a zugrăvit
extraordinarul voiaj pe apă, în impresii de călătorie de o
simplitate egală cu originalu-i farmec. Iată un fragment,
despre sosirea la Nagasaki, în 18721, după lungul
periplu: Aden, Ceylon, Singapore, Saigon, Hong-Kong,
Shanghai, Nagasaki:
„Călătoria de la Shanghai la Nagasaki durează 4550 de ore. Portul Nagasaki şi rada lui nu se deschid
dintr-o dată privirilor celor care vin spre ele,
ascunzându-se între nişte insuliţe şi malul şerpuitor,
ceea ce face ca aceasta să fie aproape cea mai bună
dintre toate radele portuare din Japonia. Chiar la
intrarea în golful care formează rada, la o depărtare de
2-3 mile de oraş, printre alte stânci şi insuliţe, se vede o
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stâncă singuratică, dar plină de verdeaţă, stânca
Papenberg, de pe care, în secolul al XVII-lea, fuseseră
aruncaţi în mare nefericiţii misionari. ...
Numai cine a văzut Bosforul poate înţelege plăcerea
de a parcurge o depărtare de 384 de mile, aflându-se
neîncetat printre insule înfloritoare. De la Nagasaki la
Hyogo treci doar printre ţărmuri cu cele mai diferite
privelişti. ... La vreo 150 de mile de Nagasaki am zărit,
rămânând în stânga noastră, oraşul Simonosaki,
deocamdată închis pentru străini, dar, judecând după
mulţimea navelor cu pânze din port, se vede că oraşul
este plin de viaţă(...) La 13 mile depărtare de Hyogo,
către sud-est, se află Osaka, oraşul cu 500 de mii de
locuitori. La Osaka şi în împrejurimi oamenii sunt cei
mai frumoşi şi mai cultivaţi din Japonia.”
Într-un alt inspirat fragment, eseistul corelează
pitorescul imaginilor cu inventivitatea firii nipone și
deschiderea țării spre tehnologiile lumii noi:
„O cale ferată inaugurată pentru public în vara
anului 1872 leagă Yokohama de Tokio. ...De mai bine de
patru luni de când se circulă pe această cale ferată nu
s-a auzit să aibă loc vreun accident, ceea ce este o
dovadă din plin că japonezii nu sunt mai prejos decât
oricare dintre naţiunile europene în ceea ce priveşte
capacitatea de a învăţa.”
Învățând limba japoneză, părintele Anatolie slujește
cu evlavie la Hakodate, botează sute de japonezi, începe
să traducă în limba niponă texte ortodoxe și înființează
Școala primară Ortodoxă Motomachi din Hakodate, în
1873. Irenic și nicidecum ironic în fața lipsei de
instrucție creștină a japonezilor, dovedește multă
condescendență. Numărul cursanților a crescut treptat,
așa încât, conform statisticilor vremii, în anul 1880
școala era frecventată de circa 300 de elevi.
Personalitate spontană autentică, a transmis educația
creștină într-un spirit fratern, oferind, pilduitor,
experiența smereniei personale. La internat, elevii
începuseră să creadă că un înger vine noaptea să le așeze
în ordine papucii de lemn la intrare, până când unul
dintre ei a stat la pândă și l-a văzut pe Anatolie venind
ușor și îndeplinind această simplă „misiune”. După o
asemenea lecție, dezordinea obiectelor înainte de
culcare a dispărut.
Timp de trei ani, 1879-1881, a rânduit serviciului
religios la Misiunea Ortodoxă Rusă din Tokyo, ca
ecleziarh, înlocuindu-l pe ierarhul rus Nicolae Kasatkin,
care plecase în Rusia după fonduri pentru construcția
catedralei, clădire ce domină astăzi o colină din
proximitatea Palatului Imperial.
Misionariatul său în Hakodate se încheie după 6 ani,
devenind preot paroh la Osaka, oraș pentru ai cărui
locuitori nutrea o sinceră admirație. Înființată în anul
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zero al Restaurației Meiji, 1868, parohia îi oferă prilejul
să boteze 33 de persoane, formând o comunitate
ortodoxă sub hramul Sfântului Pantelimon. În perioada
1881-1882 s-a aflat la Moscova, spre colectarea
fondurilor necesare înființării bisericii din Osaka,
deziderat împlinit prin cumpărarea, în august 1882, a
unui teren și a unei case. În călătoria sa, a fost însoțit de
fratele Iacob și de pictorița de icoane Irina-Rin
Yamashita, ale cărei pioase icoane iluminează și azi
privirile enoriașilor în unele biserici ortodoxe nipone.
În anul 1882, arhimandritul Tihai a înființat Școala
de catehism din Osaka, pe care a condus-o timp de 7 ani,
inducând o stare de empatie generală și sprijinind
cursanții cu tact și pasiune în călătoria lor intimă spre
formarea eului creștin. Evitând sofisticarea stearpă de
care dau dovadă, uneori, dascălii, s-a afirmat ca părinte
spiritual.
Între timp, în anul 1880, Tihai a devenit arhimandrit,
titlu decernat pentru înalta responsabilitate în episcopie
și nu pentru conducerea vreunei mănăstiri, ca de obicei.
Mulți ani a predat cursuri, ca profesor, la Seminarul
Teologic Ortodox din Tokyo, din cartierul Surugadai
Kanda, într-o convivialitate afectuoasă cu japonezii,
unde s-a remarcat nu doar ca orator de japoneză, dar și
ca prolific traducător al textelor țării de adopție. Dacă
este pomenit până în ziua de astăzi cu prețuire,
înțelegem că meditațiile de pe Muntele Athos i-au indus
abilitatea dialogului creștin care implică logica unui Terț
mediator între cei doi, spre iertarea erorilor reciproce și
prevalența binelui.
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Istoricul Paul Mihail (1905-1994) l-a evocat pe
misionarul Tihai, publicând în perioada interbelică
scrisorile acestuia în limba română către sora sa,
preoteasa Marta Balâc din Chișcăreni. Părintele
Anatolie Tihai publicase în revista moscovită
Misionarul articole cu detalii de o rară expresivitate din
călătoriile sale până în Japonia și apoi prin țara de
adopție. Unele din greutățile cu care se confrunta
parohia din Hakodate le-a descris într-un articol,
publicat în 1877 în Monitorul Eparhiei de Irkutsk. În
luna mai 1882, în revista „Știrile Moscovei”, publică un
alt articol despre părintele ortodox japonez Ioan Sakai,
la trecerea acestuia în veșnicie. Dacă articolele erau în
limba rusă, în schimb cu cele două surori preotese,
Marta și Olimpiada, coresponda în limba română, la fel
ca și cu familia Rădăuțanu, cu care se înrudea.
Printre cetățenii japonezi botezați de părintele
Anatolie, mai mulți au ajuns la rândul lor preoți. Primul
este Simeon Machiro Mii, născut la Marioka în 1858,
sub numele Shuji, botezat de Tihai în 1873 la Hakodate
și catehizat de Nicolae Kasatkin. După absolvirea
Seminarului Teologic Ortodox din Tokyo și Academiei
Teologice din Kiev, ajunge preot. Cel de al doilea, Ioan
Hatakeyama Itinosuke, a fost botezat de Tihai în 1879,
iar al treilea, Pavel Sato, apare semnatar al unei scrisori
către episcopul de Irkutsk2.
Referiri relevante la părintele Tihai face și preotul
Pavel Sawabe, ale cărui scrisori au fost traduse în limba
rusă de însuși misionarul Anatolie. Iată un fragment
grăitor:
„În timpul de față părintele Anatolie, luând de la
Hakodate calea pe uscat, vizitează și cercetează diferite
biserici ale noastre. Eu m-am alăturat lui și acum
călătorim împreună, ca, după ce am vizitat astfel 21 de
biserici, să ajungem astăzi la cea din Sendai. Înainte
propovăduirii i se puneau piedici, însă acum nu numai
că nu mai există așa ceva, dar și înșiși funcționarii au
venit în multe locuri ca să asculte predicile părintelui
Anatolie3.
O asemenea popularitate și-a câștigat-o prin
excluderea oricăei forme de protocronism.
Cu o aură de exotism disipată în perimetrul
memoriilor sale, părintele Tihai oferă o bună sursă de
documentare chiar și în ziua de astăzi, despre Japonia
secolului al XIX-lea. Iată o mostră, în care descrie un
templu budist:
„În interior, templul are două părţi principale:
pentru popor – cea mai mare, iar în continuare – un loc
îngrădit cu un gărducean josuţ de vreo trei pălmace, loc
în care bonzii îşi oficiază ritualurile religioase, de unde
îşi rostesc predicile şi unde, în locul cel mai de cinste,
într-un chivot aurit se află statueta lui Budha, iar în faţa
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acesteia – lumânări şi flori artificiale. În cazurile în
care această statuie este de mari dimensiuni, chivotul
nu este prezent, iar statuia este pusă într-un loc înalt (de
vreo 10 pălmace, nu mai mult). ...Destul de multe temple
au naosuri în părţile laterale ale altarului central.
Foarte multe dintre temple, în cea mai mare parte cele
mai importante, sunt construite în munţi4”.
Mai multe din articolele sale, culese ulterior în
broșuri de interes pentru mireni, probează harul
autorului și chemarea sa spre misionariat. Am selectat,
pentru frumusețea și acuratețea descrierii, un fragment
din lucrarea „Impresii dintr-o călătorie în Japonia”,
capitolul IX, „Înclinația japonezilor spre educație”:
„Având în vedere faptul că Japonia s-a ţinut atât de
îndelungat şi atât de îndârjit departe de tot ceea ce este
străin şi văzând ceea ce s-a făcut timp de doar 10-15 ani
pe calea preluărilor de la străini, merită să te uimeşti în
faţa poporului nipon.... Trebuie să te afli aici ca să vezi
şi să crezi cu câtă sete nestinsă se avântă tineretul local
să însuşească limbi străine, mai cu seamă engleza, pe
care o învaţă, pur şi simplu, cântând. Înstrăinarea
Japoniei de altădată, până la sfârşitul anilor 50, de tot
ceea ce este străin a făcut ca până în acea vreme să
rămână într-o completă necunoaştere a condiţiilor vieţii
sociale şi politice din străinătate, necunoscând marile
cuceriri de ultimă oră ale ştiinţei, iată de ce străinii
care au adus cu ei în ţară noile minuni ale ştiinţei –
vapoare, telegraful, căile ferate etc., etc. – le-au atras
îndată atenţia japonezilor, care sunt isteţi de la natură”.
Precum în călătoriile sale pe mări și oceane, voiajul
pe valurile vieții avea să-l poarte pe părintele Tihai, la
zenitul misionariatului său nipon, spre portul final, la
limanul veșniciei. Fire de ermit și nu sibarit, intuind acel
liman, închide cercul geografic al pelerinajului
pământean, plecând spre meleagurile copilăriei, cu un
popas la St. Petersburg, unde din nefericire, o boală
nemiloasă îl răpune în 1893.
Iată că, inversând ultimele două cifre din anul
nașterii, 1839, Tihai a încheiat periplul teluric în 1893
(28 noiembrie), fiind înmormântat la Sankt Petersburg,
unde piatra funerară îi aduce un sobru omagiu. Departe
de patria adoptivă, dar și de plaiurile natale, Tihai este
comemorat cu adânc respect și aleasă cinstire de
tokyoții care, prin colectă publică, i-au construit o cruce
funerară în curtea catedralei Sf. Nicolae, unde slujise cu
devotament.
Complexa personalitate a remarcabilului preot
Anatolie Tihai se regăsește în multiple texte, printre care
și cartea unuia dintre cei mai prolifici scriitori ai tuturor
timpurilor, Lambert M. Surhone, întitulată „Yakov
Tikhai” (Betascript Publishing 2010). Aflăm acolo că
arhimandritul român Anatolie Tihai l-a recomandat pe
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fratele său, Iacob, drept aranjor de muzică liturgică
rusească în Japonia. O carte întreagă dedicată
compozitorului Iacob Tihai, fratele arhimandritului,
ajuns la Hakodate în 1874, îi redă complexa
personalitate, talentul și calitățile umane extraordinare,
demne de un erou de best seller.
Sosit în Japonia în 1874, muzicologul liturgist Iacob
Tihai a îmbinat armonios cuvintele japoneze cu
melodiile liturgice rusești. Întemeietor al primului cor al
Catedralei Ortodoxe din Tokyo, Iacob a adaptat cu har
cântecele polifonice la limba japoneză, după cum scrie
presbitera Doreen Bartolomew5. Preotul Sawabe în
elogiază și el într-un raport: „Apoi a venit Iacob-san
(Tihai), care a aranjat muzica pentru texte şi ne-a dăruit
cântarea adevărată a Bisericii ortodoxe.”
Compozitorul se regăsește și în lucrarea profesorului
Naganawa Mitsuo, „Nikorai-do ibun”, 1989. Din
multiple documente aflăm că Iacob, absolvent al
Conservatorului din Sankt Petersburg, talentat
compozitor, violonist și dirijor, ajuns profesor la
Seminarul Teologic din Tokyo, a înființat o școală de
muzică și un cor bisericesc. S-a căsătorit cu Ryo-san,
botezată Elena, născută în anul 1855 în principatul
Annaka din actuala prefectură Gunma, al treilea copil în
familia renumitului samurai Yokoi Gennemon
Tokinaka. Întreaga familie se convertise la ortodoxie în
primăvara anului 1876, iar Elena i-a dăruit
compozitorului cinci copii: Ignat, Dumitru, Elena,
Alexandru și Elisabeta. A călătorit cu soțul ei în
Basarabia de două ori, împreună cu copiii, în 1880 și în
1886, cu vaporul prin Oceanul Indian, Marea Roșie,
Mediterana și Marea Neagră, debarcând la Odessa. De
acolo până la Chișinău au călătorit cu trenul, iar apoi au
plecat la Chișcăreni, la sora lui, preoteasa Marta.
În 1887, cel mai mare fiu al său, Ignat, a rămas la
Odessa la Școala Navală. În același an, din păcate, Iacob
a murit, tot la Odessa, în timp ce restul familiei se
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întorcea în Japonia. Cea mai mică dintre fiice, Elisabeta,
s-a căsătorit cu arhitectul japonez George Shmuda, cu
care a avut un copil.
Cel de al doilea fiu al lui Iacob, Dumitru, a emigrat
în Statele Unite după moartea mamei sale, pierzându-și
urma.
*
Epopeea acestei familii mixte, cu posibili urmași
până în ziua de azi, rămâne, prin ea însăși, o filă de
istorie, o mărturie a începuturilor unei temeinice relații
între japonezi și popoarele europene, care dăinuie de un
veac și jumătate. Formarea acelei familii de referință
româno-nipone n-ar fi fost cu putință în lipsa chemării,
temerității și harului celui ce a fost și rămâne în
memoria noastră drept cuviosul Anatolie Tihai, căruia
avem datoria și bucuria de a-i aduce un pios gând de
respect și recunoștință, omagiu la 149 de ani de când sa ancorat în pământul Soarelui Răsare.

Note:
1. „Primul Jurnal misionar al Cuviosului Anatolie
Tihai, un apostol român pe ogorul Ortodoxiei japoneze”,
republicat, Chișinău 2018, Ed. Episcopiei Bălți
2. Revista „Missioner” nr. 48/28 noiembrie 1878,
publică scrisoarea semnată, alături de Anatolie, de „iereii”
Ioan Sakai, Matei Kageta, Iacob Takaia, Timotei Hariu și
Pavel Sato.
3. Anul al X-lea Meiji, 1877, luna 12, ziua 23 – Revista
„Misionarul”, nr. 27 din 2 iulie 1878
4. Text apărut în revista „Missioner” (Misionarul) din
anul 1879, de Ieromonah Anatolie, Hakodate, 18/30
ianuarie 1879
5. Presbytera Doreen Bartolomew – „Enlightener of
Japan, Blessed Nicholas Kasatkin. Orthodox America,
Issue 113-114, Vol. XII, No 5-6, Jan-Feb 1992
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
Ana PARTENI
Premiile Filialei Iași a USR
Festivitatea de acordare a premiilor Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România pentru cărțile apărute
în anul 2019 va avea loc în luna noiembrie 2020. Scriitorii interesați pot depune cărțile spre jurizare la sediul
USR – Filiala Iași, str. Grigore Ureche 7, până la data de 15 septembrie 2020.

Din viața Filialei...
Din stenograma Adunării generale de dare
de seamă şi alegeri a Asociației Scriitorilor din
Iaşi din data de 22 mai 1981
(...) „Scriitorii noştri au la dispoziţie în
momentul de faţă instrumentele de afirmare
necesare, prin intermediul cărora creaţia literară
din această parte a ţării poate fi valorificată
corespunzător. Fără a afirma că activitatea
organelor de presă literară şi culturală ori
activitatea editorială nu este pasibilă de
îmbunătăţiri, fără a trece sub tăcere că situaţia
actuală a revistei „Ateneu” cu regim de apariţie
trimestrială,
o
considerăm
cu
totul
necorespunzătoare, să consemnăm cu satisfacţie
eforturile de înviorare depuse de revista
„Cronica”, proiectele de înnoire ale revistei
„Convorbiri literare”- apreciat care editează de
doi ani şi un Almanah în regim de autofinanțare
– precum şi aportul substanţial al Editurii
„Junimea” în direcția descoperirii şi impunerii
de noi scriitori, ca şi în sprijinirea celor
consacraţi. În perioada de care se ocupă prezenta
Dare de seamă, „Junimea „ a lansat 39 de nume
noi în poezie şi 11 în proză – cărţile acestor
autori – în covârşitoare majoritate tineri –
atingând un tiraj total de 429.000 exemplare,
studioul teritorial de radio şi televiziune Iaşi ca
şi cotidianul „Flacăra laşului”, au consacrat
spaţii largi literaturii contemporane şi au permis
accesul la microfon ori la tipar unui mare număr
de membri ai Asociaţiei noastre. Eforturi
meritorii în această direcție şi rezultate notabile
apreciem că au înregistrat ziarele „Zori noi” din
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Suceava, „Clopotul” din Botoşani, „Steagul
roşu” din Bacău, „Milcovul” din Focşani, „Viaţa
nouă” din Galaţi. Asociaţia noastră mulţumeşte
călduros tuturor acestor organe de presă,
asigurându-le, la rându-i, de sprijinul susţinut al
scriitorilor moldoveni, în realizarea obiectivelor
aflate în faţa activităţii de educaţie şi
propagandă prin intermediul presei şi
radioteleviziunii”.
Tov. Lucian Dumbravă propune colaborarea
cu Filiala artiştilor plastici din Iaşi pentru ca
Grădina Copou să redevină panteonul poeziei
ieşene: „Lipsesc de acolo busturile lui Labiş,
Mărgărit, M. Codreanu, Otilia Cazimir etc . De
la război încoace nu a mai apărut nici unul din
poeţi pe acea alee”. Tov. Constantin Munteanu
se înscrie „primul pe listă pentru angajare la un
roman despre uzină, la Săvineşti”. Mai propune
ca membrii Uniunii Scriitorilor să beneficieze de
legitimaţie de călătorie gratuită pe CFR şi
transport auto interurban. Tov. Ion Beldean
crede că este nevoie de o descentralizare şi de o
apropiere a formelor şi mijloacelor existente, a
mijloacelor de care dispune Uniunea Scriitorilor,
de întreaga breaslă şi de fiecare om al scrisului
în parte. N.V. Turcu propune revistelor din Iaşi
să se apropie mai mult de actul de creaţie
studenţesc. Adi Cristi este nemulţumit şi de
faptul că poeţilor din generaţia ¢80 nu li se
acordă dreptul la o apariţie substanţială în
revistele ieşene. El propune: Desființarea
concursului de debut al editurii Junimea; Planul
editorial să cuprindă în special cărţile scriitorilor
din Moldova; Revistele Cronica şi Convorbiri
literare să acorde tinerilor poeţi grupaje
195

substanţiale (10-15 poezii); Tinerii scriitori nemembri încă ai Asociaţiei Scriitorilor să aibă
drept de a participa la toate acţiunile organizate
de asociaţie, inclusiv la adunările generale;
Sprijinirea tânărului scriitor nu prin încurajări
sporadice (de trei poezii publicate în „Cronica”,
alte trei poezii publicate în Convorbiri literare).
Urmărirea şi semnalarea evoluției pe tot
procesul debut.
Caracterizările pentru anii 1983-1986 ale
redactorilor revistei Convorbiri Literare
Nichita Danilov
Corector ½ normă
Tov. Nichita Danilov lucrează în redacție de
la 1 februarie 1983. S-a integrat în bune condiții
în activitatea din sectorul de corectură, în
colectivul redacțional. Muncește cu pricepere și
seriozitate, motiv pentru care se bucură de
aprecierea colegilor.
Calificativul propus: FOARTE BINE
Redactor șef,
Secretar O.B.
Corneliu Sturzu
D. Dimitriu
Pentru anul 1986, Nichita Danilov obține
calificativul BINE: „Alături de realele succese
obținute în activitatea sa profesionala a dovedit
uneori neglijență în îndeplinirea sarcinilor care
i-au revenit în postul de corector. Desfășoară o
viață de familie corespunzătoare. Îi
recomandăm tovarășului Nichita Danilov o mai
mare preocupare în cadrul activității pe care o
desfășoară în cadrul redacției și, totodată, o
preocupare mai susținută în îmbogățirea
cunoștințelor sale în domeniul corecturii” .

Calificativul propus: FOARTE BINE
Redactor șef,
Secretar O.B.
Corneliu Sturzu
D. Dimitriu
În anul 1986, i se recomandă tovarășului
Emil Brumaru „să manifeste o mai mare
preocupare în însușirea cunoștințelor care
privesc funcția în care lucrează, o mai mare
exigență în întărirea disciplinei redacționale,
îndeosebi în sectorul unde își desfășoară
activitatea”.
Grigore Ilisei
Redactor de rubrică
Ca șef de rubrică în cadrul redacției tovarășul
Grigore Ilisei a răspuns cu competență de
sectoarele încredințate/ și-a adus o contribuție
substanțială la editarea almanahului nostru
precum și la celelalte acțiuni privind
autofinanțarea revistei.
S-a manifestat ca un scriitori activ la
întâlnirile organizare de către redacție cu cititorii
din județul Iași și din alte localități ale țării.
Calificativul propus: FOARTE BINE
Redactor
Secretar O.B.
Corneliu Sturzu
Daniel Dimitriu
Chiar dacă obține calificativul FOARTE
BINE pentru anul 1986, i se recomandă
tovarășului Grigore Ilisei „o mai mare angajare
în activitatea cotidiană redacțională, o mai
mare exigență profesională în activitatea cu
colaboratorii”.
Din arhiva Filialei Iași a U.S.R.

Emil Brumaru
Tov. Emil Brumaru este încadrat în redacție
de la 1 februarie 1983. A ajuns să cunoască în
scurt timp și să rezolve competent sarcinile
profesionale. Dovedește corectitudine și
seriozitate, este un bun coleg și un apreciat
colaborator al revistei.
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comPRESA REVISTELOR
Valentin TALPALARU
Un iunie pîlpîind a libertate, cu pohta de spații
largi în care să zburd precum mieii lui Șt.O.Iosif
anemiată, mă împinge la o levantină leneveală, timp
în care revistele adunate, sosind după o cronologie a
cărei logică o știu doar măriile lor, tipografii, se cer
plimbate și curtate. Așa că oferim brațul (să nu gîndiți
cine știe ce blăstămății) Discobolului. Aflăm de la
Ioan Moldovan cum că, Pe vremea lui Avraam a fost
mai întâi Avram: „Câte-un stejar cu nume propriu
indică hotarul dintre/ ținuturi ori dintre țări/
Ceremonioși peste poate/ și regii și profeții și stăpânii
și robii se aruncă la pământ/ în fața Celui ce le face
bine sau de la care așteaptă un bine”. Trecem și prin
cogitațiile lui Gheorghe Grigurcu din care spicuim:
„Viața curentă? Generozitatea Neantului, cea de a-ți
oferi ceea ce poți suporta”. Și intrăm în miezul
revistei, cu un sumar generos din care reținem cele
două proze semnate de Constantin Cubleșan: Terasa
Liliacul și Serafim, grupajul substanțial de versuri
semnate de Virgil Todeasă, Ion Highiduș, Liliana
Popa, Daniela Ghigeanu, Daniela Marian, Brândușa
Palade, Emilia Poenaru Moldovan, Mihaela Farcaș și
Carolina Baldea. O avalanșă de cronici de
întîmpinare dă măsura producției editoriale din zonă
și nu numai. Iată și un dialog între doi poeți: Aurel
Pantea intervievîndu-l pe Dumitru Chioaru, dialog
din care punctăm răspunsul lui Dumitru Chioaru la
întrebarea Cum s-a schimbat poezia pe care o scrii
după plecarea de la Cluj?: „Pînă în decembrie 1989,
fiind profesor de limba română în școli sau licee din
Piatra Neamț (repartiție), Agnita, Cisnădie și Sibiu,
am continuat să citesc cu aceeași pasiune și să scriu
la un volum de poezii, Secolul sfîrșește într-o
duminică, pe care l-am văzut an de an în planul
editorial al Cărții Românești, dar n-a apărut decît în
1991, cînd nu mai era „o carte cu probleme”. Scris și
rescris de mai multe ori, volumul a ajuns să fie prea
elaborat, pierzînd din spontaneitatea celui de debut,
dar a fost la rîndul său bine receptat, ca și celelalte
volume care au urmat (…)”. Ne ducem către numărul
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proaspăt din Poezia, alintat tematic: poezie și dans.
Un excelent dansator se arată a fi Cassian Maria
Spiridon în eseul În dans poemul se întrupă.
Parteneri la un maraton al pașilor de dans literar:
Rabindranath Tagore, Giambattista Vico, Platon dar
și un teoretician „proaspăt” al mișcărilor unduioase:
Alexandru Iorga cu Dicționarul de dans apărut la
Dacia în 2001. Evident că mitologia hindică oferă un
vast și suculent spațiu de interpretare. Oricum, după
parcurgerea unei impresionante bibliografii în
domeniu, ajungi la concluzia că dansul este pretextul
de a sta în fotoliu sau la masa de lucru, meditînd la
subtilitățile filosofice ale acestei arte…Trecînd de la
ludic la… poezia gravă, să menționăm abundența
semnăturilor, de la Constantin Abăluță, Christian W.
Schenk, Nicolae Sava, Ion Hadîrcă, Ioan Mîcnea –
Vetrișanu, Simion Bogdănescu la Cecilia Bircă,
Steluța Crăciun, Dan Mitrache et alii. Traduceri,
evocări, eseuri pe tema propusă și numeroase eseuri
oferă fiecărui cititor cîte ceva, după pohtă și
ighemonicon… Numărul care ne-a ajuns din Secolul
21, dedicat lui Ion Vianu, fiul celebru al celebrului
său tată, Tudor Vianu, începe cu o confesiune a
eminentului psihiatru, scriitor și om politic. O
confesiune aproape „telegrafică”, completată de
Șerban Foarță cu amintirile proprii și trimiterea la cel
care le făcuse cunoștință: Nichita Stănescu cu Ion
Vianu „personaj liric” într-un poem. Se alătură cu
glose Simona Sora, Sanda Golopenția, Marta Petreu,
Daniela Zeca-Buzura. Un adevărat regal, cele 40 de
scrisori inedite din corespondența sa cu Matei
Călinescu, din perioada 1994-1996. Iată un fragment
dintr-o scrisoare datată 14 martie 1995: „Mă simt
foarte aproape de tine atunci când constați aportul
nebuniei în cultura românească. În adaosurile pe care
le fac acum la „Itaca”, voi vorbi despre acest aspect
care m-a izbit la unii interlocutori când am revenit în
țară. Deseori el, interlocutorul, poate fi desemnat prin
acea sintagmă care ne este cunoscută demult, aceea a
„tâmpito-nebunului” (nu este el oare reprezentantul
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„primitivității” care coexistă atât de „armonios” la
noi cu „modernitatea”?). Dar nu e oare chiar
pasionant, dacă ne detașăm de factorul afectiv care ne
împovărează analiza, să ne apropiem de nebunia
românească?”. Familia ne întîmpină cu poemul lui
Traian Ștef: „Și Sancta Rosa tristă bea și bea…/ În
circul mare, luminat feeric./ Să fie viața ca un val
eteric,/ Ori apă curgătoare din cișmea?// E viață tot ce
dus a fost pe dric,/ Paharul gol ce-ncepe-a mă durea,/
fantoma tremurând în calea mea,/ Al Rosei joc cu
dansul din buric” (Sancta Rosa). Ca să fim cît de cît
imparțiali, trecem și la generoasele grupaje de versuri
reunite sub genericul La ce bun poeții în vreme de
pandemie? Și iată și o imagine în ton din poemul
Carantină al lui Aurel Șorobetea dedicat lui
Topârceanu: „Să nu ieșim…/ și dacă, totuși, ieșim,/ să
nu ne-ntîlnim/ cu nimeni…și dacă, totuși, zărim/
amice, amici, / persoane cunoscute,/ să le ocolim,/ să
le salutăm – sărutăm/ și să ne salute-sărute/ numai de
la distanță,/ prin semne cu mâna,/ prin bezele-pupici;/
dar mâna/ să n-o dăm,/ că, altfel, riscăm/ s-ajungem
în instanță.” Ar trebui să înșiruim toate propunerile la
lectură pe care ni le fac Ioan Moldovan, Andreea Pop
ori Marius Miheț dar noi preferăm să încheiem cu
altă mostră lirică dintr-un viitor volum de versuri pe
care ni-l pregătește Ioan Radu Văcărescu, Cealaltă
cafea. Așadar: „Ea îmi spunea odată, mângâindu-mi
dosul palmei cu degetele ei fine și/ lungi cu unghii
vopsite în roșu aprins, că de asta probabil mă
simțeam/ rău, că acel rău era de fapt o greutate pe
suflet” (anastomoză). A ajuns la noi și un număr
proaspăt din Lumină Lină, revistă de spiritualitate și
cultură românească, vegheată la New York de
părintele scriitor Theodor Damian secondat pentru
partea americană de M. N. Rusu și cea română de
Mihaela Albu. Reținem dintre numeroasele propuneri
de lectură ale revistei un interesant studiu teologic
despre Adevărul suprem dumnezeiesc: taina Sfintei
Treimi, semnat de pr. dr. Nicolae Nicolescu, un
fragment din viitoarea carte a lui Valentin Coșereanu,
Facerea cărții. Cuvânt lămuritor, primul act al unei
piese de teatru semnate de Dan Ciupitu, versurile
semnate de Dan Anghelescu, Mădălina Bărbulescu
sau Ion Haineș. Revenim la argumentul viitoarei cărți
a lui Valentin Coșereanu care urmează să apară la
Junimea: „Publicând această carte, care derivă parțial
din ediția apărută în colecția „Opere fundamentale”,
nutresc gândul că ea va schimba optica, demersurile
sporadice și locurile comune care ne-au obișnuit să

198

ne raportăm la spațiul ipoteștean – cum spunea Petru
Creția. Și asta într-o măsură nedrept de limitată. În
fapt ea încheie împreună cu volumul Ipotești sau
realitatea poeziei (2010, 2012) și cu ediția academică
(numită de Eugen Simion ediția Coșereanu) un triptic
care formează realități distincte, dar inseparabile
(Pompiliu Crăciunescu), așa încât am considerat că
versiunile/ variantele la care facem trimitere pot fi
consultate în ediția sus menționată”. Să batem și la
ușa celor doi prieteni: Coman Șova și Florentin
Popescu, grație cărora ne bucurăm de lectura
Bucureștiului literar și artistic. Ne-am oprit la
paginile de evocări (cunoscute, evident, dar care
merită relecturate – cum știm, un bun cititor este cel
care recitește mult…) cu Dimitrie Bolintineanu, B.P.
Hasdeu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, I.L.
Caragiale, Alexandru Vlahuță ori Ioan Slavici în prim
plan. Iată și o interesantă și ambițioasă intenție a
scriitorului și traducătorului George Corbu, anunțată
într-un dialog cu Florentin Popescu: „Sper să impun
dedicatologia, care studiază dedicațiile ca înscrisuri
din opera unui scriitor…”. Se pare că este un număr
dedicat evocărilor, dovadă grupajul din poezia lui
Vasile Militaru, un poet care a intrat deja în folclorul
nostru. Ne oprim la o strofă-portret: „Mi-e sufletul ca
un cireș în floare/ Și-n floarea lui tot soarele îl am!/
Sunt mii de ramuri și-o privighetoare/ Vrăjită cântă-n
fiecare ram…” (Rugă). Încheiem cu Tribuna unde
suntem poftiți să ne aplecăm asupra altor cărți: J. Fay
sau cercul care se închide semnată de Monica Grosu,
# a lui Marion Bold, recenzată de Alexandru Sfârlea,
Liber profesionist – un proaspăt volum de poezie al
regretatului poet și dramaturg, George Asztalos,
comentat de Irina Lazăr sau cartea de versuri a lui
Ioan Florian, Lupul singuratic, radiografiată de
Victor Constantin Măruțoiu. Pentru final, testăm
papilele dumneavoastră lirice cu acest fragment din
poezia Era o vreme, semnată de Ani Bradea: „când
totul se reducea la jumătate,/ la prima jumătate,/
nevinovată bucurie/ înainte de a cunoaște întregul.//
Când cerul era o căldare prea plină,/ ce-și revărsa
prinosul asupra ta,/ deși n-aveai pe nimeni plecat/ cu
steaua lui în spate/ în lutul din coama dealului”.
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CURIER DE AMBE SEXE
„Sunt Ion Vasile Balan din comuna Icușești,
Neamț, am 53 de ani și scriu versuri de cand mă
știu. În tinerețe am obținut și câteva premii la
Cântarea României dar m-am debarasat de genul
acela de scrieri. După Revoluție am mai încercat
să public proză dar nu am reușit. Am bătut la mai
multe edituri, dar mi-au cerut bani peste tot. Ce
mă sfătuiți sa fac?” – Pentru a putea deschide
discuția în vederea publicării, mai întâi trebuie
să ne trimiteți textele pentru care vă luptați cu
editurile. Așadar ne puteți trimite pe același mail
de acum 2-3 texte scurte de 3-4 pagini, maximum, sau un fragment de roman (de același format, 7-8 pagini), spre a ne da și noi cu părerea
dacă aveți pentru ce lupta. Vom mai discuta după
ce primim marfa pe care doriți să o vindeți.
„Mă numesc Gyurko Mariana Emilia și
locuiesc în Arad dar m-am născut la Oravița,
unde am debutat cu numele Codrean Mariana
Emilia, în revista FOAIA ORAVIȚEI, în anul
2000. Din 2000 până în 2005, am fost membră
a cenaclului ,,MIHAI NOVAC”, iar în anii 2001,
2002 și 2003, am participat la TABĂRA
INTERNAȚIONALĂ DE LITERATURĂ de la
Oravița. În 15 ianuarie 2002 am publicat poezii
în antologia ,,ANTREPRENORII DE ILUZII” .
Tot atunci mi s-a acordat o diplomă pentru debut
și încă o diplomă din partea revistei REFLEX.
Am participat și la concursul ,,TINERE CONDEIE” POEZIE, unde am obținut Premiul 1 la
faza județeană. În 4 iunie am primit o diplomă la
concursul TINERE CONDEIE ediția a-xxxv-a
etapa națională. Cu această ocazie am participat
la TABĂRA NAȚIONALĂ A TINERELOR
CONDEIE DE LA ARBĂNAȘI. În anul 2003, la
concursul ,,SERILE DE POEZIE DE LA OCHIUL BEIULUI” am căștigat Premiul 1, POTCOAVA DE AUR. Am publicat în antologia
TABĂRA DE LITERATURĂ ORAVIȚA 2003,
editura MIRADOR. În 2003, am participat din
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nou la concursul TINERE CONDEIE. Am câștigat Premiul 1 la faza județeană și o diplomă la
etapa națională. Am participat la TABĂRA
NAȚIONALĂ A TINERELOR CONDEIE DE
LA ARBĂNAȘI. Am publicat în antologia
,,CÂNTECELE ARCAȘULUI” ARBĂNAȘI
BUZĂU” – Așadar, Mariana, te poți mândri cu
un palmares bogat de premii obținute prin țară.
Este limpede că ai talent poetic (dar nu datorită
premiilor de mai sus). Încă nu ne-ai convins că
poți trece în pagină lângă cei consacrați.
Grupajul trimis nouă cuprinde versuri modeste
ca realizare în care ceremonia lirică este susținută de o suficiență orgolioasă și atât. Emfaza ta
nu e bine întreținută de o tensiune lirică pe
măsură: „Afară ninge... iar pleoapele închise
desfigurează timpul/ Care cocoțat deasupra
cerului împinge noaptea/ Dezbrăcată și cu părul
răvășit/ Într-o picătură de rouă./ Pe treptele
inocenței plânge un înger/ Cu buzele albastre și
crăpate de vânt/ Ce-și împlântă privirea/ În
suflete de ceară./ Pământul se topește în palma
nopții/ Răstignită în rochia de mireasă/ Cu
lanțuri de plumb și brațe de porțelan / Dansează
ploaia cu gleznele în flăcări” – Ar mai fi fost de
citat (în sens pozitiv) și alte două texte, dar, deocamdată, le-am reținut pentru o eventuală
viitoare antologie colectivă. Mariana, nu ești
foarte departe de publicarea în pagină. Te așteptăm la Curier cu interes.
Eliza Deaconu ne trimite căteva texte în versuri cu rugămintea de a ne da o părere dacă are
talent sau nu: „Acest grupaj este scris in ultimii
doi ani de creație. Nu știu dacă am ales ceea ce
reprezintă apogeul creației mele sau nu, dar aș
dori o părere de la dvs. Cu respect și mulțumiri
anticipate. P.S. Dacă veți găsi de cuviință că am
talent voi mai trimite și alte creații proprii pentru revistă” – Eliza, nu știm dacă ai atins
„apogeul” dar după cele vreo 20 de texte citite
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putem afirma că sigur nu. Aceste simple versificări sunt bune doar pentru un început: „Am
alungat din mine gânduri/ dar am pierdut tot ceam avut/ rămas-a dragostea sub rânduri/ speranța parcă s-a pierdut” – Eliza, e mult pănă
departe.
„Buna ziua, mă numesc Petru Poiană, născut
în 1970 în Hunedoara. Încerc să fiu cât mai
scurt, sunt convins că timpul dumneavoastră e
(cel puțin!) la fel de prețios ca și al meu. Îmi
doresc mult să public in revista dumneavoastră
(binențeles, dacă veti considera că poezia mea
merită asta!) astfel că m-am decis să-mi infrâng
emoțiile și să vă trimit câteva poezii spre “judecată”. Îmi cer mii de scuze, chiar nu știu dacă email-ul acesta este calea corectă de trimitere a
poeziilor, dar sper din suflet să nu vă fi supărat
chiar atât de tare... Vă mulțumesc mult pentru
răbdarea cu care ați citit, inutil să mai spun cu ce
emoție voi aștepta un semn de la dumneavoastră!” – Petru, semnele sunt . Ești pe drumul cel
bun. Însă, deocamdată, ai tendința să vorbești
mult prea mult pentru a exprima ceva simplu,
definitoriu și așteptat de cititor. Ciudată coincidență, reproșul meu este foarte plastic exprimat
chiar de tine în ultimul text al grupajului trimis,
de altfel cel mai realizat dintre ele: „am văzut
firul de aur al oboselii/ urzit în veșmântul tău cel
mai frumos, am auzit cerul dislocându-se am
văzut/ duhul păsării pogorât peste/ făptura
chircită a poeziei tale/ am simțit privirea ei galbenă/ cuvintele ei aspre luând forma/ unui șal
îmbrățișându-mi spatele,/ peste umărul tău am
citit:/ „când nu mai iubești/ singur și inexpresiv
înfășori/ o mumie într-o cameră de taină/ când
iubești chiar și atunci/ ești piramida pe care

altcineva/ ignorând vechi mirosuri/ a reușit s-o
deschidă”/ ceva îți locuiește poezia/ ceva te
poartă de mână spre/ veșnicele câmpii ale vânătorii/ ceva te așează neglijent/ pe șaua unui cal
mort/ ceva care ar fi trebuit/ să încaseze glonțul/
în locul inimii tale slăbite/ ceva îți locuiește
poezia/ însă nu eu, nu eu/ cel adânc îngropat
lângă/ pușca mea de mare precizie.” – Petru,
aștept un grupaj de 5-6 poezii scurte de la tine,
pentru a viitoare Antologie a Curierului, numai a
ta.

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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