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Cel care i-a urmat lui Simion Mehedinți la direcția
Convorbirilor literare, Al.Tzigara-Samurcaș (23 mar-
tie/4 aprilie 1872-1 aprilie 1952) va fi prezentat de
doctorul casei regale Wilhelm Kremnitz și soția sa
Mite Kremnitz, care îl considerau fiu adoptiv, în 1882
lui Titu Maiorescu și tot ei îl introduc la Palatul Regal.
În 1889, elev în clasa a VII-a va însoți convoiul mor-
tuar al poetului pe ultimul său drum. Pe Eminescu l-a
întîlnit de două ori în casa Mitei Kremnitz; cum aflăm
din Cronologia și prefețele care însoțesc caietele lui
Al.Tzigara-Samurcaș, editate și publicate sub îngriji-
rea lui C.D. Zeletin. Și le enumerăm în ordinea
apariției: Scrieri despre arta românească (Editura
Meridiane, 1987); Memorii III 1919-1930 (Meridiane,
2003); Lupta vieții unui octogenar (Vitruviu, 2007) și
al doilea volum din Lupta vieții unui octogenar, la
aceeași editură, în 2008.

C.D. Zeletin, vorbind despre personalitatea lui
Alexandru Tzigara-Samurcaș, îl consideră, cu toată
îndreptățirea, drept creatorul muzeografiei științifice
românești, figură de prim rang a culturii noastre, a
fost cărturarul care a luptat fără ostenire să impună și
să apere tezaurul artei naționale românești de orice
intruziune și de toate atentatele, dintre care cel mai
primejdios el l-a considerat a fi subevaluarea.
Întreaga existență a marelui învățat a fost o replică
dată celor ce nesocoteau arta poporului nostru ori o
expediau în domeniul factice al artizanatului. Fapt
deplin argumentat de numeroasele polemici, purtate
cu prioritate în paginile foii junimiste, întru apărarea și
afirmarea valorilor muzeale românești.

Și-a început studiile la Facultatea de litere și filo-
logie din București, după finalizarea primilor doi ani,
interval în care funcționează drept custode-preparator
la Muzeul de antichități, angajat de directorul Grigore
Tocilescu. În 1893 primește o bursă de trei ani, la reco-
mandarea lui Al. Odobescu, (pe care îl considera, cum
citim în introducerea la Muzeografie românească,

drept maestrul său) la Universitatea diin München,
apoi la Universitatea din Berlin, sub îndrumarea unor
somități științifice în arheologie, precum Adolf
Furtwaengler. Tot în introducerea amintită, narează
despre completarea studiilor universitare, realizată
prin cercetarea în vacanțele de vară a muzeelor din
Danemarca și Scandinavia ca și în celelalte principale
orașe, îndeosebi cele din Italia și Franța. În 1896
susține disertația „Simon Vouet, Hofmaler Ludwigs
XIII”, la Universitatea din München, lucrare pentru
care obține titlul de doctor în filozofie magna cum
laude, specialitatea istoria artei. Disertația va fi editată
în același an la München. Conducătorul de doctorat
Wilhelm von Bode, cel care a reformat și modernizat
muzeele din Berlin, preciza în recomandarea sa, între
altele, că va fi capabil să conducă în mod avantajos
muzee de artă, iar îndelunga sa activitate de o jumătate
de secol în România o va confirma cu asupra de măsu-
ră. 

Între 1897 și 1898 audiază cursuri și efectuează
lucrări practice la Școala de arte frumoase din Paris,
sub îndrumarea lui Eugène Müntz, directorul școlii și
recunoscut istoric al artei Renașterii, cum citim în
Cronologia lui C.D. Zeletin. Întors în Țară va profesa
ca suplinitor la cîteva școli din Capitală, iar pe 1 ianua-
rie 1899 este numit bibliotecar al Fundației universita-
re Carol I, unde va sluji vreme de 47 de ani. Va profesa
inclusiv ca universitar la Cernăuți, dar și în București.
Preocuparea vieții sale va fi lupta pentru instituirea
unui Muzeu de artă național, unde, cum citim în
Introducerea la Muzeologie românească, va fi numit
prin Decretul Regal Nr. 2777 din 10 oct. 1906, director
al noului muzeu, care va căpăta, prin Decretul Regal
nr. 201 din 31 ianuarie 1915, denumirea definitivă de
Muzeul de artă națională Carol I. 

Prima sa apariție în Convorbiri va fi în numărul pe
ianuarie 1907, cu studiul Arta în România. Iar ultima
apariție în revista pe care a diriguit-o cincisprezece ani
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va fi în numerele martie-aprilie 1942, cu articolul:
Muzeul Național Carol I. Este evidentă preocuparea
constantă a activității lui Al. Tzigara-Samurcaș, una
dedicată aproape exclusiv afirmării muzeografiei
științifice în spațiul românesc, sub imperativul impu-
nerii și apărării tezaurului artei românești, cum afirmă
și C.D. Zeletin în deschiderea volumului Memorii III,
și anume, de orice intruziune: „Asceza întru ideea
propășirii artei naționale, eminamente țărănească ori
meșteșugărească, nu este reductibilă la tirania unui
anume gust artistic, ci reprezintă pentru el o modalita-
te de a integra arta națională românească, expresie a
psihologiei și înzestrării unui neam, înaltei trăiri spiri-
tuale de care era demn prin însușirile lui morale și
artistice, filtrate de o milenară istorie zbuciumată”.

Redutabil polemist și mereu dispus a-și provoca la
duel adversarii culturali, între care N. Iorga a fost unul
dintre cei mai înverșunați. Merită, pentru o mai colo-
rată creionare a personalității viitorului director con-
vorbirist, relatat incidentul cu P. Șeicaru, urmat de
duel, inserat în Memorii III, între evenimentele anului
1919. De precizat că, în epocă, încă nu fusese abolit
dreptul cavaleresc de provocare la duel întru apărarea
onoarei celui care se considera ofensat.

Una dintre marile acuze aduse în epocă lui Al.
Tzigara-Samurcaș era funcționarea sa ca prefect al
poliției orașului București în 1918, sub ocupație ger-
mană, cînd, cum spune Tudor Areghezi într-un
Medalion: Al. Tzigara-Samurcaș, din Bilete de papa-
gal, II, 303, 1-2, 31 ianuarie 1929, a jucat un rol isto-
ric și am adăuga benefic întru protejarea valorilor cul-
turale și artistice în pericol de a fi devastate de armata
inamică. Tot în aceeași perioadă, cum notează C.D.
Zeletin în Cronologia sa, a fost și reprezentant al
Casei regale și al Domeniilor coroanei în România
ocupată, căutînd să protejeze și să salveze tezaurele
artistice ale țării de toate amenințările inerente războ-
iului, cupidității și răzbunării ocupanților.

Între numeroasele atacuri la adresa fostului prefect
de poliție care, anonime sau asumate, umpleau ziarele
vremii, este și cea a lui Pamfil Șeicaru, din
Îndreptarea, numărul pe 24 februarie 1919, sub titula-
tura: „Rânduri pentru domnul Al. Tzigara-
Samurache”. Vom cita cîteva pasaje, spre ilustrare, din
diatriba lui Șeicaru: „Cum ne-am înşelat cu toţii când
am crezut că nu-i vom mai vedea agitându-se în mijlo-
cul nostru pe fostele plecate slugi ale duşmanilor.

Ei nu s-au retras din viaţa cetăţenească, ei stau ală-
turi de noi nu cu frunţile plecate, ci obraznici, provo-
catori.

Fostul şef al poliţiei nemţeşti d. Ţigara-Samurache
se repede asupra tuturor oamenilor care nu au altă vină
decât că-1 dispreţuiesc, pentru a-i sili să-i întindă
mâna.

Dl Ţigara Samurache a obţinut certificat de mare
patriot de la toţi adevăraţii români, cu riscul de a nu fi
considerat bun român...

Dar d-ta, domnule Samurache, eşti mai presus de
bârfelile celor care au preferat să fugă decât să rămână
sub dominaţia duşmană. Însă oricât de sus ai fi, tot îţi
putem arunca în faţă saliva indignării noastre. Şi dacă
ai vrea sa-ţi cauţi satisfacţia ce ţi se cuvine, îţi stau la
dispoziţie. Iar cât priveşte despre dl N. Iorga, cercetea-
ză prin cineva slugă credincioasă a lui Horstman (fos-
tul director al afacerilor politice din teritoriul ocupat)
căci nu vei putea călca d-ta prin tot cuprinsul românis-
mului şi pretutindeni vei găsi radiind cuvîntul profeso-
rului N. Iorga.

Şi cu tot dispreţul la dispoziţie,
Pamfil Şeicaru”.
La atacul calomnios și denigrator al lui Pamfil

Șeicaru, unul conceput ca urmare a plîngerii lui N.
Iorga că nimeni nu-i vine în ajutor, cărturarul conside-
ră necesar să-i facă onoarea unei ieșiri în teren, și pe
motiv că pamfletarul de ocazie era și posesor al ordi-
nului Mihai Viteazul. Și pentru istoria literară, dar și a
moravurilor vremii, dăm in extenso procesele verbale
în legătură cu acest incident inserate în Memorii III:
„PROCES-VERBAL

Subsemnaţii doctor Dinu Brătianu şi Dinu C.
Arion din partea d-lui Alexandru Tzigara-Samurcaş şi
C. Costa-Foru şi Gr. N. Filipescu, reprezentând pe d.
P. Şeicaru, întrunindu-ne la domiciliul d-lui doctor
Brătianu pentru a tranşa diferendul ivit între clienţii
noştri de pe urma articolului d-lui Şeicaru din
Îndreptarea din 24 februarie la adresa d-lui Tzigara-
Samurcaş, de comun acord am judecat că o ieşire pe
teren este inevitabilă, recunoscând calitatea de ofensat
d-lui Tzigara-Samurcaş.

Arma aleasă este pistolul (ghintuit sau neghintuit
după cum se va găsi); se vor schimba două gloanţe la
25 paşi, la comandă, cu viteza obicinuită. De comun
acord, directorul luptei a fost ales d. doctor Brătianu.

Data, ora şi locul întâlnirii vor fi fixate ulterior.
(ss) Dr. Dinu Brătianu 
Dinu C. Arion 
(ss) G.G. Gosta-Foru 
Gr. N. Filipescu”.
„PROCES-VERBAL
Dispoziţiile de mai sus au fost întocmai îndeplinite
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azi, 8 februarie 1919, ora 10 dimineaţa, la hipodrom în
prezenţa noastră şi a d-lui dr. Slătineanu.

(ss) Dr. Dinu Brătianu 
Dinu C. Arion 
(ss) C.G. Costa-Foru 
Gr. N Filipescu”.
Incidentul, instigat în fond de Iorga, s-a finalizat

fără nici o urmare. Cum și consemnează istoricul de
artă: „…Ciudate erau vederile lui Iorga în privinţa
eventualului deznodământ al duelului: ar fi dorit să fiu
atins, dar totodată Iorga cerea lui Şeicaru să cruţe pe
soţul verişoarei lui şi părinte a trei copilaşi. Curioasă
împerechere de dorinţi cu totul opuse. Trebui să adaug
că Şeicaru de la început a ridicat pistolul în sus, dove-
dind că nu vrea să ochească, hotărându-mă astfel şi pe
mine să deviez tirul meu, nu fără a face să se perceapă
trecerea pe la ureche a glontelui.

Din fericire afacerea s-a terminat cu bine, căci ar fi
fost desigur un dezastru ca, pentru mendrele sau ipo-
hondriile lui Iorga, oricare din noi să fi sucombat. Ar
mai fi fost din parte-mi o trădare faţă de ai mei, după
cum, cu drept cuvânt, mi s-a imputat de scumpa mea
soţie şi mamă a copilaşilor.

Iată ce urmări fatale poate avea aşa-zisa convenţie
socială, căreia, deşi recunoscută idioată, totuşi orice
om de onoare era ţinut să se conforme, pe acele vre-
muri”.

Și pentru ca totul să se încheie într-o notă nu lipsită
de umor, Al. Tzigara-Samurcaș îl citează pe Al.O.
Teodoreanu cu ale sale Strofe cu pelin de mai contra
Iorga (Neculai):  

„«Pe teren cu Tzigara
Când să iasă a zis: ba,
Iorga!
Cum duelu-i pueril,
îl trimise pe Pamfil
Iorga!
Of! Of! Când eşti bărbos
Duelu-i primejdios
Of! Of! ș-auleu
Să ferească Dumnezeu!”
Iar la sfârşitul volumului, autorul adaugă următo-

rul:
„Epigaf
Provocat la duel de domnul Tzigara-Samurcaş,

marele nostru istoric a însărcinat pe Pamfil Şeicaru să
se bată în locu-i.

Acest om fenomenal
Ce-a fost pururi în vibraţie,
Vieţuit-a personal

Şi-a murit prin delegaţie”.
De remarcat, nu era nici prima, nici ultima provo-

care la duel a cărturarului, între cei chemați pentru o
ieșire în teren este și  G. Oprescu, „invitație” refuzată
de acesta.  

Vorbind despre arta muzeală în Scrieri despre arta
românească, o definește ca fiind felul cum se poate
alcătui  și orîndui o colecție de obiecte de artă: „Ținta
muzeelor este azi de a forma gustul artistic al publicu-
lui și în consecință colecțiile trebuie să fie astfel con-
stituite, ca să poată oferi fiecăruia ceva interesant și
instructiv. A ne pătrunde de frumusețea artei este și tre-
buie să rămîie scopul final al vizitării muzeelor” (arti-
colul fiind publicat inițial în numărul pe nov-dec 1932
al Convorbirilor). 

În ianuarie 1933, tot în acest spațiu publică ceea ce
am putea numi un îndrumar despre: Cum să folosim
muzeele. „La urma urmelor, ne spune cărturarul,
muzeul nu este decît un templu și o școală; […] mai
ales cu şcoala se aseamănă muzeul. E cea mai înaltă şi
totodată cea mai simplă dintre şcoli. Ea e mută şi anos-
tă pentru cel ce nu pricepe. Pentru cel ce-i ghiceşte
rostul însă, muzeul devine şcoala cea mai vie, din care
putem trage multe şi neînchipuite învăţăminte. Şi e
simplă şcoala muzeului, căci cel ce o cercetează nu are
nevoie de nici o pregătire specială. E destul să aibă
ochii deschişi, pentru ca să priceapă ceea ce i se înfă-
ţişează. Dacă ştii să te uiţi bine la lucruri şi să le
adîncești rostul, ele încep a-ţi vorbi mai pe înţeles,
decît dacă ai ceti vreo carte. Şi apoi, ca să cetești o
carte scrisă de un francez, de pildă, trebuie mai întîi să
ştii franţuzeşte, căci altfel n-ai să înţelegi nimic. O pic-
tură, însă, executată chiar de un parizian, o poţi apre-
cia, tot atît de lesne ca şi oricare lucrare a vreunui pic-
tor român. Arta n-are nevoie de interpret, ea se impune
direct simţurilor noastre!”

Anul 1924 din Memorii III se deschide cu Noua
direcție a vechilor „Convorbiri literare”, unde narează
împrejurările în care a fost nevoit să preia conducerea
foii junimiste și motivația pentru care a acceptat: „În
cercul restrâns al preocupărilor personale, evenimen-
tul de seamă al noului an a fost neaşteptata mare
schimbare, silită, a direcţiei Convorbirilor literare, în
condiţiile următoare:

Directorul de până aci, profesorul S. Mehedinţi,
din motive nu destul de lămurit împărtăşite, declară că
nu mai poate asuma mai departe conducerea vechii
reviste, ameninţată astfel să înceteze să apară. Faţă de
nezdruncinata hotărâre a directorului şi spre a preîn-
tâmpina, fie chiar numai o întrerupere a apariţiei revis-
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tei, după lungi şi întemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
să consimt a lua noua sarcină, pentru salvarea conti-
nuităţii publicaţiei încredinţate generaţiei din care
făceam parte.

În amintirea întemeietorilor Junimii, pe care-i
cunoscusem în parte, m-am hotărît să iau această sar-
cină, pentru care nici nu mă simţeam pregătit; idealul
unei reviste de artă nu-1 putusem realiza si acum mă
vedeam conducător al unei publicaţii mai mult literare,
care prin colaborarea mea de acum vreo două decenii
începuse a se ocupa și de problemele de artă pămân-
teană, cam părăsită  în ultimii ani”.

În deschiderea nr. 1-2/1924, S. Mehedinți, sub tit-
lul către cititori își anunță retragerea fără o mpotivație
clar exprimată. Prima frază este edificatoare: „Pășind
în al 56-lea an Convorbirile literare capătă o nouă
întocmire, menită a duce mai departe revista renașterii
noastre”. După o trecere în revistă a etapelor
publicației de pînă la inclusiv directoratul său, perioa-
dă în care revista a căutat să lămurească tot mai mult
ideea de „ethnos”, precum și valoarea ei pentru des-
voltarea neamului și statului românesc. Astfel
„Poporul”, „Altă Creștere”, „Caracterizarea etno-
grafică a unui popor prin munca și uneltele sale” au
însemnat un alt moment organic în evoluția
Convorbirilor, – mai ales că în această fază, revista s-
a îngrijit să dea la iveală și partea mai caracteristică
din produsele artei populare, spre a scoate cît mai
mult în relief originalitatea substratului nostru etnic.
Începînd cu arhitectura țărănească (Culele și Casa lui
Mogoș) și continuînd cu troițele, furcile de tors, cusă-
turile etc., D-l Alex. Tzigara-Samurcaș, directorul
Muzeului Național, prin studii pline de evlavia trecu-
tului a făcut, împreună cu alți colaboratori să fie
prețuită după dreptate și această latură a vieții popo-
rului nostru. Pasaj comentat de Al. Tzigara-Samurcaș
în Memorii III ca o posibilă încercare prin care să des-
igne pe urmașul său la direcția revistei. Intențiile sale
s-au împlinit, în lipsă mai ales de altcineva dispus să
ia așa grea succesiune. 

Și S. Mehedinți continuă prin prezentarea
dificultăților întîmpinate întru editarea foii: „Așa dar
într-o lungă carieră de peste o jumătate de veac, cea
mai veche revistă română, deși lipsită de sprijinul
celor legați prin interese materiale, iar după răsboiu
susținută prin jertfa celor întorși din tranșee. Astăzi
însă, cînd ținta «unității naționale» a fost atinsă, ne
dăm seama că ne așteaptă sarcina cea mai grea dintre
toate: afirmarea definitivă a Românilor față de toți
vecinii”.

Într-o notă însoțitoare, la această afirmație, suntem
lămuriți cu privire la încercările de salvare financiară
a foii de către cei întorși din tranșee: „Câțiva tineri
întorși din răsboiu cu intuiția marilor nevoi ale culturii
noastre, după inițiativa d-lui Eugeniu Ciuchi, au
înființat cu economiile lor o tipografie, întocmai ca și
vechii întemeietori ai Junimei, numai cu scopul de a
asigura apariția  mai departe a Convorbirilor. În mijlo-
cul unei epoce de materialism desfrânat, fapta acestor
tineri idealiști rămâne un document în adevăr caracte-
ristic pentru direcția etică a școalei lui Maiorescu”. Se
vede că în tot lungul existenței sale foaia junimistă a
avut de înfruntat permanente și umilitoare dificultăți
de natură materială, de care nici astăzi nu suntem cu
totul scutiți.

Direcția de urmat, pe care o susținuse și S.
Mehedinți, prin asigurarea continuității revistei,
anume: afirmare definitivă a Românilor față de toți
vecinii o vede împlinită prin a ridica din ce în ce mai
sus nivelul cultural al poporului întreg. Fără puterea
culturii, întâietatea politică este o iluzie și chiar o pri-
mejdie: „Convorbirile, ține să atenționeze, nu se leagă
nici de numele, nici de interesele vreunei persoane și
nu caută să ademenească pe nimeni cu vreo răsplată
materială. Ele vor să trăiască numai atâta, cât va putea
trăi și idealul în sufletul celor ce reprezintă cultura
poporului românesc”.

Paginile prin care cel care a condus Convorbirile
între 1907-1923 își anunță retragerea se încheie  cu o
asumată modestie și firesc îndemn la smerenie: „Cât
despre noi, care am stat o zi-două lângă Convorbiri,
vom fi deplin fericiți dacă urmașii noștri vor putea să
transmită revista din mână în mână, până ce poporul
românesc va dobândi în istoria culturii universale
locul ce i se cuvine. Față de atîtea opere efemere, lega-
te de vanitatea oamenilor, e o datorie de demnitate
națională, să punem în fața adversarilor culturii noas-
tre opera impersonală a mai multor generații”.

Noul director, Al. Tzigara-Samurcaș, în aceleași
Memorii III în articolul amintit consemnează: „Luna
ianuarie fiind pierdută în tratative, fără ca nr. revistei
să fi apărut, a trebuit ca, în februarie, să iau înţelegere
cu editura Socec, în vederea apariţiei pe două luni,
schimbând cu totul tiparul desuet al ultimelor numere,
cu aspect prea provincial. Dar mai ales colaboratorii
trebuiau premeniţi: ca secretar s-a oferit C. Gane şi în
afară de colaboratorii cei vechi a trebuit să fac apel, cu
răsplată, şi la alţii noi. De la Regina Maria am primit
cele câteva «pagini scrise în 1914» cu destăinuri pal-
pitante despre sentimente ce o legau de ţară.
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Spre a da o viaţă cât mai intensă şi variată vechii
reviste, am apelat şi la scriitorii noştri din străinătate şi
în primul rând,  bineînţeles, izolatului de ţară Panait
Istrati”. Iar la final prezintă sumarul acestei prime
apariții de sub direcția sa: „Ca pe de altă parte, să nu
întrerup firul tradiţiei, am reprodus la loc de cinste
introducerea lui T. Maiorescu la noul volum al discur-
surilor sale parlamentare, de sub presă, iar mai la vale
s-a început publicarea «Dicţionarului Junimii», pus la
dispoziţie de primul director al revistei, Iacob
Negruzzi, singurul supravieţuitor dintre întemeietorii
ei. În vederea alcătuirii unui nou grup al fotografiilor
actualilor colaboratori, am reprodus fotografia de
ansamblu din 1883, cu Vasile Alecsandri în mijloc.
Toate acestea în vederea menţinerii firului tradiţiei ce
aşa de lesne se întrerupe. Dr. Valeriu Branişte şi O.
Goga reprezentau Ardealul, iar I. Pillat şi Ion
Minulescu, pe poeţii tinerii generaţii. 

Prin cronici variate susţinute prin fapte şi recenzii
am căutat să fiu cât mai mult posibil în nota vremii,
dând eu însumi o largă contribuţie acestor rubrici,
după cum se va vedea”.

Sunt reproduse fragmente din corespondența cu
Panait Istrati, în numărul 11/2024, prin care acesta
mulțumește directorului pentru recenzia lui C. Gane la
Kira Kiralina, iar la finalul rubricii Fapte aflăm un
interesant comentariu la întemeierea Republicii
moldovenești la granița Nistrului, în care este remarcat
articolul lui D. Iov din foaia Țara noastră (nr. 45, 9
nov. 1924). Și cităm: „După ce a reamintit origina
acestor Români, strămutați de Dimitrie Cantemir,
după 1711 în ținuturile ce-i dăruise Petru cel Mare
între Harcov și Nistru, – D-sa a schițat mișcarea cultu-
rală întreprinsă în 1918, în Ucraina hatmanului
Skoropatski, de conaționalii noștri din județele Balta și
Tiraspol, având în frunte pe stejarul Toma Jalbă,
același care cu prilejul Unirii strigase în Sfatul Țării:
«Dar pe noi cui ne lăsați?» Atât, ca argumente istori-
ce.

Argumentele etnice ni le dau în primul rând
Sovietele, prin recunoașterea existenții neamului
românesc dincolo de Nistru. În al doilea rând, e bine
să se știe că, în 1919, D-l Iov a găsit acolo cărți de
școală din Regat, geografii cu România Mare, din care
chipurile Suveranilor fuseseră scoase în urma unui
ordin ucrainean. Funcționau atunci aproape o sută de
școli primare, cu limbă de predare moldovenească, și
un gimnaziu. Mulți din învățători urmaseră cursurile
anului 1918 la Chișinău. E deci incontestabil că exista
o viață culturală românească dincolo de Nistru.

Valoarea politică a evenimentului a fost stabilită de
declarațiile Primului Ministru român în Cameră, care
conchide că «nu poate decât să ne bucure că un stat
vecin recunoaște că România n-a mers pe calea reven-
dicărilor naționale, atât de departe cât avea dreptul»”.
Curioasă apreciere, în contextul în care această
Republica, care astăzi este ceea ce  supranumim
Transnistria (și nu cred că mai este necesar să narez
toate necazurile trecute, prezente și din păcate, viitoare
ce le-a/le provoacă) un spațiu întemeiat cu un singur
scop, a motiva politic dreptul sovieticilor asupra
Moldovei dintre Prut și Nistru. 

Între colaboratorii Convorbirilor anului 1924,
aflăm pe Octavian Goga, Mihail Manoilescu, Barbu
Solacolu, N. Coculescu (Pius Servien), Ion
Minulescu…

Conducînd o revistă prin excelență literară și de
cultură, cum s-a impus și s-a perpetuat în cele peste
cinci decenii dinaintea directoratului său, Al. Tzigara-
Samurcaș consideră necesar să motiveze și să argum-
nteze conexiunile dintre artă și literatură. Astfel,
numărul pe martie 1926 se deschide cu articolul său:
Raporturile dintre artă și literatură cu specială privire
la români. E, cum specifică, un fragment din
conferința ținută la Șezătoarea Societății Scriitorilor
Români, în 13 februarie 1926. Încă din prima frază
este afirmată, ca de necontestat,  înrudirea dintre ope-
rele literare și cele plastice, avînd aceeași origine:
„Căci opera de artă, ori care ar fi ea, trece prin absolut
aceiaşi fază primă a zămislirii ei. În momentul conce-
perii operii de artă, literatul, pictorul sau sculptorul
sunt la fel stăpâniţi de idea ce-i preocupă, de viziunea
ce o au înaintea lor. În acele momente sublime de uita-
re de sine, ce greu se pot descrie, în cari, stăpânind
spaţiul şi timpul, artiştii se ridică d’asupra naturei
înconjurătoare şi cu gândul făuresc o lume proprie a
lor, în acele clipe toţi se simt la fel creatori şi se ridică
d’asupra semenilor lor. Fascinaţi de visul ce-1 visează
aevea, de gândul ce le străluceşte orbindu-i într’atât,
încât nu văd nimic alt în jurul lor, în acele stări sufle-
teşti toţi creatorii, toţi artiştii sunt şi simt la fel”. 

Sunt evidențiate și diferențele: „Opera literară este
acea care pierde mai mult contactul direct cu autorul.
Între gândirea lui aşternută pe hârtie şi cartea, răspân-
dită în mii de exemplare, se interpun atâtea mâini şi
maşini streine, încât nu mai rămâne nici o legătură
materială între autor şi cetitor.

Pictura sau sculptura, din contră, ne redau nu
numai «concepţia artistului dar şi munca lui materială,
îndemânarea lui; ele sunt produsul nu numai al minţii
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dar şi al mâinilor artistului. Operile plastice ne dau
chiar originalul eşit din mâna făuritorului, fără a fi tre-
cut prin aţâţi intermediari streini»”.

Avantajul unei opere plastice este capacitatea ei de
a vorbi într-o limbă universală, înțeleasă de toți. E
suficient să fie privită, nu are dificultatea impusă de
opera literară, care se cere tradusă în limba celui care
nu-i vorbitor nativ al celei în care a fost creată.

Și sunt enumerate disponibilitățile de receptare ale
operei plastice în comparație cu una literară: „Din
punct de vedere a prezintării şi al efectului ce produce
opera plastică, ea e deasemeni superioară celei literare.
În faţa unei sculpturi sau a unei picturi de seamă,
întreaga noastră fiinţă este deodată uimită, cucerită, ca
în faţa unui fenomen al naturii, a unui răsărit sau apus
de soare. Cât de înceată şi migăloasă este din potrivă
ajungerea priceperei unei opere scrise. Trebue să
cunoşti rostul slovelor şi din buchele diferitelor alfa-
bete să alcătueşti cuvintele atât de diferite în fiecare
limbă, pentru redarea aceleiaşi gândiri!”

Și avem o inspirată comparație între Biblia scrisă
și reprezentarea ei picturală. Cît de mare este impactul
emoțional cînd admirăm tavanul Capelei Sixtine,
opera lui Michelangelo, și narațiunea destul de anostă
din Facerea!

Preponderența artei față de literatură este o con-
stantă în toate culturile, inclusiv în cea română. Mai
larg răspîndite-n popor sunt realizările plastice, com-
parativ cu cele literare: „În locuinţa simplă a ţăranului
român greu o să găsim cărţi; cel mult, uneori, un
calendar de perete. Cu siguranţă, însă, nu va lipsi, din
chiar cea mai modestă gospodărie, o icoană: imagina
Maicii Domnului, dacă nu şi a altui sfânt făcător de
minuni. Nelipsit mai este, la ţară, războiul din care
femeia ţese minunatele ei produse. Deasemeni nu lip-
seşte, în nici o casă ţărănească, o furcă cu crestături
sau cel puţin un ulcior, o strachină smălţuită şi orna-
mentată.

Alături de asemenea manifestări ale artei populare,
şi literatura este reprezintată, dar nu sub forma scrisă
ci sub cea vorbită, sub forma cea mai veche dar şi cea
mai vie. Doinele, baladele răsună încă în asemenea
gospodării, de unde nici hora bătrânească nu a dispă-
rut. Sub forma lor primitivă, artele se regăsesc toate în
centrele încă ne corcite de semicivilizația modernă”.

Astăzi corcirea a învins, civilizația modernă a aca-
parat și ultimul cătun, caz că mai este locuit.

În acest mediu înrudirile dintre artă și literatură
sunt foarte strînse, avînd sorginte comună, se revarsă
din același izvor. Merită citată  mai amplu

demonstrația lui Al. Tzigara-Samurcaș privind comu-
nitatea celor două în mediul rustic arhaic:
„Particularitatea poeziei populare, a doinei în special,
este ritmul. Acelaş ritm care însoţeşte şi uşurează
munca  tacticoasă dela ţară, împreunând aşa de armo-
nios cântul cu munca; acelaşi ritm, aceiaşi cadenţă este
şi a mersului şi a jocului ţăranului nostru. Hora ca şi
cântul care o însoţeşte nu sunt decât nesfârşita repeţire
a unei aceleaşi mişcări: un pas înainte, urmat de unul
înapoi şi de o uşoară înclinare şi pornire într’o parte
sau într’alta, după care aceleaşi măsuri reîncep, fără
alt motiv de încetare decât oboseala executanţilor.
Aceiaşi măsură săltăreaţă a jocului se regăseşte în
refrenurile poeziei populare, care se rostogoleşte în
valuri tot aşa de regulat cadenţate ca şi hora ţărăneas-
că, deşteptând aceiaşi  sensaţie de linişte şi de melan-
colie.

Ritmul, simetria şi deci armonia caracteristice poe-
ziei şi jocului ţăranului nostru se regăsesc și în orna-
mentaţia lui specifică. Rotocoalele de pe strachine şi
ulcioare trădează aceiaşi mentalitate. Motivul spiralei
cu nesfârşitele ei variante, până la meandrul clasic, tra-
duc grafic aceleaşi tendinţe care se găsesc la baza poe-
ziei şi cântecului ţărănesc. Iar hora nu este decât trans-
punerea dinamică a spiralei, care pe fundul strachine-
lor sau pe gâtul oalelor se repetă la fel, fără început și
fără de sfârşit, ca şi lanţul neîntrerupt al celor prinşi la
joc.

Iată legăturile esenţiale între literatura şi arta popu-
lară”

Context în care cercetătorul crede de cuviință a
face și un portret psihologic celui care creează astfel
de opere: „Abstracţia în poezia și în arta ţăranului ne
desvălue firea lui blândă și bună, ferită de patimi și
nehrănită de răzbunare. Migăleala crestăturilor de pe
bâte şi furci, ca şi repeţirea refrenurilor din cântece,
sunt închegarea în forme plastice a îndurării şi a liniş-
tei fără de pereche, ce reflectează răbdarea lui milena-
ră. Orânduirea simplă şi impunătoare a motivelor sale,
pe oale sau în lemn, ne redau vorbirea lui cumpănită
dar limpede şi expresivă.

Seninătatea sufletească a plugarului şi a păstorului,
prinşi între verdele pajiştei şi albastrul cerului, se
reflectează în cântecile şi compoziţiile maestre ale
acestor analfabeţi, nedepravaţi de o cultură superficia-
lă, dar pătrunşi de măreţia firei, care singură îi îndru-
mează. Succesiunea veşnic repetată a soarelui şi a
lunei i-a izbit: o regăsim în ritmul caracteristic al spi-
ralei şi al refrenurilor cântecelor lor, iar puzderia ste-
lelor de pe bolta cerească în nenumăratele încrestături
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ce umplu suprafeţele furcilor şi ale stâlpilor de la mân-
drele lor porţi. Ciobanul, izolat luni de-a rândul pe vâr-
ful culmilor, înseamnă pe furcă, ca pe un răboj, urmele
ce, zi de zi, sapă în sufletul său dorul nestins după a sa
iubită din vale, căreia îi destină furca de el lucrată.

Motivele de încrestături ţin locul buchelor cu care
ar statornici, dacă ar şti să scrie, doina veşnic alinătoa-
re, ce-1 arde în suflet. Şi chiar dacă ecoul doinelor
cântate în singurătate s’ar pierde, urma tânguirilor sale
ne-ar rămâne totuşi păstrate în crestăturile de pe furci.
Căci ambele manifestări nu sânt decât forme diferite
ale aceloraşi sentimente, izvorâte din aceiaşi sorginte:
adâncul sentiment artistic al poporului nostru”.

Observațiile asupra realizărilor etnografice îi dau
prilejul specialistului în istoria artei să dateze străve-
chimea perpetuată din realizările plastice și folclorice,
motivele științifice sunt suficiente pentru a asigura
începuturilor poetice o origină tot atât de veche ca și
olăriei noastre.

„Drept concluzie a acestei comparări între literatu-
ră și artele plastice se impune constatarea, veșnic
aceiași, că superioritatea operei de artă, ori care ar fi
haina ce o îmbracă, constă în puterea emotivă ce
emană de la ea.

Frumosul nu cunoaște preferințe, când opera de
artă e rezultatul puterii învingătoare a talentului”.
(A.T.S.)

În același număr, 3/1926, filosoful Mircea Florian
continuă serialul pus sub titlul generic Știință și
Raționalism. Autorul  Recesivității prezență constantă
încă de la seria S. Mehedinți, va publica în tot lungul
seriei Al. Tzigara-Samurcaș, aproape număr de număr.

În martie 1924,  scrie în Convorbiri un Apel către
„Tinerimea artistică” și „Arta română”, două
societăți de artă ale timpului, care adunau artiștii tim-
pului cu un program de apropiere de arta oocidentală
și de afirmare a propriei originalități:  „Arenele aces-
tor sforţări în domeniul artei au fost şi sunt expoziţiile
celor două societăţi. De aceea am crezut că ar fi inte-
resant ca, indiferent de cronicile lunare ce se ocupă cu
valorificarea momentană a operelor expuse, să ne
adresăm direct artiştilor, pictori şi sculptori, invitându-
i să ne împărtăşească tendinţele lor, convingerile lor,
cu un cuvânt crezul lor artistic pe care au căutat să-l
exteriorizeze prin  operele expuse. Propunerea noastră
e întemeiată tocmai pe vecinica şi principala obiecţie a
artiştilor, care la părerile critice ce li se aduc răspund
cei mai modeşti că nu au fost înţeleşi, iar cei mai
semeţi că nici nu pot fi înţeleşi. Intenţia chemării noas-
tre este să înlesnim înţelegerea între artişti şi public. 

Într-acest scop paginile Convorbirilor Literare le
stau la dispoziţie. Se va publica orice convingere,
recunoscând fiecărui artist dreptul de a-şi mărturisi în
toată libertatea gândul său, credința sa”.

Pentru a asigura împlinirea celor propuse, prin cro-
nicile de semnalare, va apela la artiștii vremii precum
Al. Busuioceanu sau Francisc Șirato. 

O semnătură remarcabilă este a Reginei Maria,
care deschide primul număr pe 1925 cu un amplu arti-
col, „După război”, din care vom cita, spre ilustrarea
atitudinii regale, un scurt fragment: „Am cutreerat cu
timpul toate colţurile ţării mele, atât din teritoriile cele
vechi cât şi din cele noui. Trebuia să le cunosc, să le
văd şi să pătrund adânc nevoile şi nădejdile lor; dar
mai am încă mult de făcut.

Eu nu pot decât să-mi împlinesc modesta mea
misiune, iar pe cei tineri să-i cresc cu idealul de a con-
tinua sarcina noastră. Nu trebue să ne închipuim că
suntem indispensabili şi că e fără de sfârşit timpul cât
ne e dat să lucrăm. Dar, ca să fim muncitori, buni şi de
folos, trebue să avem încredere în opera noastră.

Sunt încă voinică, mintea mi-e vioaie, sănătatea nu
mi-e zdruncinată, am multe idealuri; timpul însă zboa-
ră cu nepăsare faţă de truda omenească şi cum pot să
ştiu câţi ani îmi vor mai fi hărăziţi? ca să duc toate
acestea mai departe...”

Ca profesor suplinitor, mai apoi, din 1926, profe-
sor de istoria artei la Universitatea din Cernăuți, după
propria mărturisire, cursurile sale erau urmărite regu-
lat de circa 600 de auditori. Calitățile sale profesorale
sunt mai mult decît remarcabile, așa cum le și descrie
Anton Holban, în Mișcarea literară din 14 martie
1925: „Desigur, pentru  mișcarea noastră artistică d.
Tzigara-Samurcaș este neprețuit. D-sa aduce singurul
mijloc prin care publicul nepriceput poate fi îndreptat
înspre aceste cercetări, de bunăvoie, şi fără nici-o
trudă.

Într-adevăr, cu toate că urmele artistice de la noi ar
putea fi un vecinic izvor nu numai de ştiinţă dar şi de
mândrie naţională (urme arheologice admirabile, bise-
ricile cu pictura lor, arta populară) şcoala le ignorează
complect.

La cursul d-lui Tzigara-Samurcaş vine mai multă
lume în fiecare săptămână de două ori, decât a putut
aduce Albert Thomas o singură dată...

Cu claritate, vecinic cu voie bună, cu ochii iscodi-
tori prin publicul înghesuit în toate colţurile, d.
Tzigara-Samurcaş reuşeşte să aducă studenţi din toate
facultăţile (lucru nemaipomenit în toată Universitatea)
şi deci dezinteresați, apoi persoane străine de toate vîr-
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stele. Deseori câte un bătrân cu barba albă îşi dispută
locul cu vreo studentă  încăpăţânată. Locurile se ocupă
de altfel cu un ceas mai devreme.

Pentru legătura pe care o face cu publicul, mai
folositoare decât ar putea fi ştiinţa aridă, cursul d-lui
Tzigara- Samurcaş ni se pare incomparabil”.

Convorbiri literare vor găzdui în numerul 1/1934
o Conferință la „Analele române”: „G.M.
Cantacuzino: Idei preconcepute” ale atît de grabnicu-
lui  răpit la Domnul, Anton Holban, nu doar un proza-
tor de talent, dar și un bun cunoscător al artelor.

Între poeții care semnează în 1926 în foaia juni-
mistă îl descoperim pe Sandu Tudor. Cu articole lite-
rare și științifice îi aflăm pe N. Cartojan, Nichifor
Crainic, I.C. Filitti, Mircea Florian, Th. Simensky, iar
recenzii semnează G.M. Zamfirescu, D. Caracostea,
Sandu Tudor. 

În 1926 îl aflăm pe directorul Convorbirilor sena-
tor de Teleorman, din partea partidului Generalului
Averescu, la solicitarea și propunerea acestuia. În cei
doi ani de parlamentar (1926-1927) va fi un puternic
apărător al cauzei muzeografiei românești.

Numărul 1-2/1926 se deschide cu articolul Reginei
Maria, Despre credință, pagini de admirație la adresa
celei care a fost Regina Elisabeta și care semna ca
poetă Carmen Sylva. Tot în acest număr citim Ceasul
rău, nuvela lui Liviu Rebreanu, versurile lui Sandu
Tudor și notele filosofice ale lui Mircea Florian. În
aprilie G.M. Cantacuzino scrie Despre Tradiție.
Continuă să fie prezenți Sandu Tudor, D. Caracostea,
M. Florian, ultimii doi îi putem citi și în mai, în iunie:
Sandu Tudor, M. Florian; iulie-august: G.M.
Cantacuzino, Artur Enășescu, M. Florian, în septem-
brie se adaugă și Gh. Bogdan-Duică, G.M.
Cantacuzino scrie în octombrie Despre ritm, iar în ulti-
mul număr pe 1926 revin I. Petrovici, Sandu Tudor și
G.M. Cantacuzino. În anul următor semnează versuri
Victor Eftimiu, Elena Văcărescu, Regina Maria cu
Este sângele regesc o fericire?; aflăm și pagini semna-
te de Alexandru Marcu, G.T. Kirileanu, N. Cartojan,
Ionel Teodoreanu…

De remarcat este numărul 3/1927, la împlinirea a
60 de ani de la apariția primului număr al C.L. 

Al. Tzigara-Samurcaș, în Memorii III, consemna:
„Evenimentul a fost sărbătorit după cum se cuvenea
bătrânei reviste ce și-a cucerit locul de frunte în
mișcarea intelectuală a României. Revista «Junimii»
de la Iași a devenit, în decursul vremii, exponentul cul-
tural al generațiilor cărora se datorește Unirea
Principatelor, întemeierea Regatului și realizarea

României de la Nistru pân’la Tisa”.
În Precuvîntarea cu care directorul foii deschide

numărul aniversar, citim pe lîngă rîndurile care afirmă
importanța foii junimiste, altele care evidențiază
dificultățile întîmpinate constant în apariția revistei, o
realitate de care nici în prezent nu ducem lipsă:
„Dificultăţi de tot soiul, în susţinerea revistei, nu au
lipsit; ele au fost inerente dela început, după cum reie-
se din scrisoarea din 1868 a primului ei director, publi-
cată mai la vale; dar mai ales în vremea aşa de turbure
de după răsboi, menţinerea ei a devenit şi mai critică.
În primul rând din cauza numeroşilor noui şi vechi
abonaţi, cari, interpretând prea larg desinteresarea pro-
verbială a colaboratorilor revistei, au mers până acolo,
încât s’au desinteresat şi ei de împlinirea obligaţiilor
ce le aveau faţă de foaia pe care o primeau. Din aceas-
tă cauză, neechilibrarea veniturilor faţă de costul tipa-
rului, era tot mai pronunţată, iar contul deschis la casa
editoare, la sfârşitul anului trecut, atinsese o sumă fan-
tastică”. Și, ca printr-un miracol, unul ce ține de nevo-
ia aproape metafizică ce face posibilă continua ei
apariție, și Tzigara-Samurcaș află sprijin din partea
unora dintre mai luminații cîrmuitori ai vieții publice:
„Aflînd pericolul, D-l I. Petrovici, Ministrul
Instrucţiunii, un vechiu şi atât de apreciat colaborator
al „Convorbirilor Literare”, s-a grăbit să acorde revis-
tei o subvenţie însemnată, căreia a binevoit să-i dea
chiar un caracter permanent, înscriind-o în bugetul
anual al Statului, alături de revista eşană. În acelaş
buget d-sa a mai prevăzut suma de o jumătate milion
lei pentru grupul Maiorescu-Conta-Xenopol, ce se va
ridica la Iaşi, eternizând în bronz pe cei trei
Convorbirişti dela care au radiat atâtea gândiri binefă-
cătoare în lumea românească”.

Și actuala serie, de la finalul lui 2016, are parte din
partea Ministrului Culturii, prin lege, de un sprijin
financiar, unul, cel puțin pentru Convorbiri literare
insuficient și pentru asigurarea tiparului pentru între-
gul timp, dar și a unor salarii decente, inclusiv a drep-
tului de autor. Am aflat un sprijin, care ne asigură
apariția tirajului și drepturile de autor necesare din
partea Primăriei Iași, și consider cu îndreptățire, ca
firesc să mulțumim Consiliului Municipal local, nu
mai puțin Primarului municipiului Iași, Mihai Chirica,
pentru deschidere, interes și menținerea acestuia atît
pentru revistă, cît și pentru desfășurarea Zilelor
Revistei.

Nu lipsesc, între cei care ne sunt alături, firme cu
diriguitori iubitori de cultură care răspund totdeauna la
apelurile nostre de sprijin financiar, de la Universități
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precum „Apollonia”, la societăți comerciale ca S.C.
Cotnari, Palas Mall sau Mitropolia Moldovei și
Sucevei. Tuturor le mulțumim că ne sunt alături.

Merită, pe acest subiect, să citez în continuare din
Precuvîntarea lui Al. Tzigara-Samurcaș: „Toate aceste
binevoitoare ajutoare, pentru care exprimăm aci gene-
roşilor sprijinitori ai C. L. viile noastre mulţumiri, nu
ar fi ajuns să acopere neîncasarea abonamentelor din
ultimii ani şi deci să asigure continuarea apariţiei
revistei, dacă Editura Socec, reprezentată prin directo-
rii ei, d-nii Şaraga şi Schwarz şi prin venerabilul d.
Rudinescu, legat de soarta Convorbirilor de la strămu-
tarea lor din Iaşi la Bucureşti, nu ar fi consimţit să
împartă cu noi diferenţele, după cum alături de noi au
fost victima prea marei încrederi, ce cu toţii am avut în
respectarea angajamentelor din partea abonaţilor
noştri”. Și ca o măsură de salvgardare, precizează: „În
vederea asigurării viitorului şi a preîntâmpinării orică-
ror eventuale surprize, se institue asociaţia «Amicii
Convorbirilor Literare» solidarizând toate energiile şi
dispoziţiile favorabile cenaclului Convorbirist, pentru
continuarea publicaţiei în cele mai demne condiţiuni.

În viitor, când vom dispune de mijloace îndestulă-
toare, vom căuta să ne conformăm nevoilor vremii de
azi şi să onorăm, pe cât posibil, concursul prietenilor
revistei, până aci absolut dezinteresaţi, asigurând ast-
fel menţinerea regulată mai ales a rubricelor cu carac-
ter informativ, altfel prea expuse dispoziţiilor trecătoa-
re ale unor colaborări ocazionale”.

După o trecere generală în revistă a etapelor stră-
bătute de C.L., dar și în ce privește noile orizonturi
impuse de întregirea Țării, încheie: „Sperăm că nici
sprijinul moral şi material al concetăţenilor nu ne va
lipsi, spre a putea duce la bun sfârşit această nouă fază
sub care se prezintă C.L. în continuarea gândului înte-
meietorilor.

Cu aceste apăsătoare răspunderi ale prezentului şi
cu grija realizării nădejdilor într’un viitor cât mai
apropiat, am primit, nu fără sfială, după rodnica con-
ducere a D-lui Mehedinţi, direcţia revistei, în dorinţa
de a păstra cât mai vie atmosfera înviorătoare dela
Junimea, pe ai cărei principali reprezentanţi am avut
fericirea să-i cunosc mai deaproape. În aşteptarea
marilor soli ai generaţiei de mâine, căreia să-i transmi-
tem nobila moştenire adaptată mersului vremilor de
azi, vom urma lozinca cea veche: la C.L. intră cine
vrea, rămâne cine poate.

Se va păstra astfel caracterul de republică a gândi-
rei, ce de la început l-a avut foaia Junimei, pe care au
onorat-o cu a lor colaborare Carmen Sylva şi Regina

Maria alături de toţi fruntaşii gândirei româneşti.
Sub asemenea auspicii şi cu trecutul lor, ce în parte

numai se oglindeşte în volumul de faţă, soarta C. L. ar
trebui să fie asigurată, dacă straturile conducătoare ar
fi conştiente de rolul ce incumbă azi patriei noastre şi
de datoria fiecăruia dintre noi de a ajuta la a lui împli-
nire”. Soartă, aflată mereu în cumpănă și pe care, în
cei o sută cincizecișicinci de ani de la apariția primului
număr, perpetuată nu fără mari greutăți și unele hiatu-
suri în apariție, unele provocate de războaie și ideolo-
gii, altele de dezinteresul vremelnicelor diriguitori, a
reușit să se mențină nu doar ca prezență, dar și ca o
purtătoare neabătută a direcției impuse de prima serie
a foii junimiste.

Merită citat în întregime și mesajul Reginei Maria
la acest moment aniversar: „Neputând, din nefericire,
fi de faţă la aniversarea voastră de azi dimineaţă, mă
simt datoare a vă spune că gândul meu este cu voi.

Cunosc falnicul trecut al interesantei voastre revis-
te şi sunt părtaşe la mândria şi mulţumirea cu care pri-
viţi dealungul celor 60 de ani împliniţi, reamintindu-
vă de întemeietorii ei: Maiorescu, Rosetti, Carp, Pogor
şi Iacob Negruzzi.

Convorbirile literare ocupă un loc unic în felul lor
în această ţară de aşa nenumărate şi binefăcătoare sfor-
ţări.

Cu plăcere îmi reamintesc astăzi cât de înflăcărată
prietenă a revistei voastre era scumpa mea mătuşă
Regina Elisaveta şi cât de strâns legat era numele ei de
toate manifestările culturale ale acestei ţări.

În umilul meu drum am căutat să mă ţin dc urmele
ei, recunoscând că aveam atâtea de învăţat de la acea
care a ţinut aşa de sus făclia luminătoare.

Trimit adunării inimoasele mele urări dc viaţă
lungă spre îmbucurarea şi folosul generaţiilor viitoare.

Maria”.
În volumul său, Memorii III, la anul 1927 avem

consemnată și întîlnirea cu sculptorul Păsării măies-
tre: „Am întâlnit la Paris şi pe fostul meu elev
Brâncuşi, ajuns, după expoziţia sa din New York, o
somitate mondială admirată şi tot atât de contestată.
Atelierul său voia să se impună prin rusticitatea şi sim-
plicitatea înfăţişării sale: puţine lucrări, pe lângă mobi-
le – mese şi bănci – de ghips şi din frânturi de bârne
de lemn învechit şi colorat de vreme; alături o bucătă-
rie, tot atât de primitivă, în care artistul singur îşi pre-
gătea hrana de anahoret. Cu barba-i albă şi ţinuta-i
simplă părea mai mult un pustnic decât artistul de o
mare faimă, în anumite cercuri de snobi mai ales. Căci
aceştia l-au lansat, admiratori ai lucrărilor sale cele
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mai stranii, ca pasărea măiastră şi mai ales unele aşa-
zise portrete ca acel al Drei Pogany, care ar putea trece
drept caricatură şi încă anostă, sau acel curat scandalos
al Prinţesei X, despre care însuşi biograful sculptoru-
lui, V.G. Paleolog, ne spune că a fost înlăturată de pre-
şedintele Societăţii Salonului de Toamnă, Paul Signac,
în 1917. Alte lucrări, ca Eva, sunt inspirate din mani-
festările sculpturale în lemn ale popoarelor primitive,
sau chiar de statuietele steatopige din epoca preistori-
că”. Stranie este cecitatea lui Al. Tzigara-Samurcaș,
un excelent istoric al artei, cunoscător în amănunt al
artei populare autohtone, artă din care își extrage scul-
ptorul multe dintre inovațiile sale, care considera la
acel moment că fenomenul Brâncuși, cu toată reclama
concetăţeanului său devenit Paleolog, va trece, des-
igur, fără înrâurire asupra artei sculpturale, ce-şi are
normele ei bine stabilite de la Phidias şi marii repre-
zentanţi ai Renaşterii, până la acei ai zilelor noastre.

În numerele 5-8/1927, directorul revistei, în artico-
lul Regele Ferdinand, marchează stingerea monarhu-
lui. Între cei care semnează în 1927 aflăm pe G.T.
Kirileanu, P.P. Negulescu, Mircea Florian, C.
Rădulescu-Motru, Ion Pillat, Victor Eftimiu, Sandu
Tudor, N. Cartojan, Ion Petrovici, Liviu Rebreanu,
Elena Văcărescu, Visarion, Episcopul Hotinului este
prezent cu Documente moldovenești din Basarabia.

Numărul 1-4/1928 se deschide cu paginile Reginei
Maria: Ce înseamnă Marea pentru mine, unde dragos-
tea din copilărie și adolescență pentru priveliștea mari-
nă, în final i se va împlini prin grădinile și micul palat
de la Balcic. 

Tot în 1928 mai semnează: Ileana Principesă a
României, Alice Călugăru, care semna Alice Soare, D.
Caracostea, N.I. Herescu, Ion Petrovici, Victor
Eftimiu…

După cum precizează și în Memorii III, în
Convorbiri literare, Nr. de mai-aug. şi sept.-dec. am
reluat discuţia asupra Arcului de Triumf şi a Palatului
Comunal, care, în vederea stabilizării leului şi a unui
împrumut eventual, erau din nou la ordinea zilei. În
afară de aceste articole, mai mult rezumative, în Nr.
sept.-dec. am dat la iveală plagiatul arhitectului P.
Antonescu după un proiect al unui elev din Paris.

Dar în prealabil trebuia rezolvată chestiunea dacă
trebuie continuată refacerea în piatră a scheletului
provizoriu de la Şosea. În şedinţa din 24 oct. 1928,
aprobată şi de ministru, comisia, din care, de astăda-
tă, făceam parte a decis că ruina actulă trebuie cât
mai curând dărâmată. Soarta Arcului de Triumf și
finalizarea acestuia va fi o temă care îl va preocupa

constant pe directorul foii junimiste.
Debutul anului 1929 îl află pe Al. Tzigara-

Samurcaș sub o altă înfățișare, fără barba impozantă
pe care, cum citim, o adoptase după trecerea bacalau-
reatului, în 1891. Consecință a unui accident de auto-
mobil fără urmări grave, s-a ales doar cu rănile din
barbă, provocate de țăndările geamului; evenimentul
petrecut la Berlin în condiții de ceață neobișnuit de
deasă. Fenomen care a provocat rumoare în familie la
vederea schimbării, a renunțării la podoaba capilară; la
care a revenit, drept urmare a condamării la completă
nemișcare, ce i-a impus-o boala de inimă din 1939.
Incidentul va fi consemnat de Tudor Arghezi în Bilete
de papagal (31 Ianuarie 1929, nr. 303) cu mult umor
sub un portret semnat de Fr. Șirato: „Să nu se creadă
că am confundat clişeele şi că prezentăm drept figura
tatălui portretul fiului său. Tot el e şi tatăl şi fiul şi
duhul, exact. Din dl Tzigara cu barbă a ieşit dl T.
imberbul; cel din portret s-a născut din patriarh; a ple-
cat cu şi s-a întors fără. Cum îl ştiaţi era înainte de: aşa
cum îl vedeţi, aici alăturat, este după. Ce minunat
document pentru juxtele lui Steinach şi Voronoff, dacă
profesorul de estetică n-ar fi rămas aşa de tânăr în
urma unei operaţii făcută numai la gât.

Biletele de Papagal au cele dintâi plăcerea să
publice noua fizionomie a d-lui Samurcaş. Fabula cea
adevărată povesteşte că dispariţia bărbii a fost acci-
dentală şi decorativul de mare efect al figurii a fost
jertfit la Berlin, din pricina unui ciob de sticlă de la
maşina care l-a răsturnat. Medicii au rîs şi rănitul s-a
întors la hotel dezinfectat, cusut, pansat şi... adolescent
(...). Din gotic, d. Tzigara a devenit roman: stilurile
mari se pot întotdeauna înţelege între ele şi icoanele se
pot face medalii, fără pierdere de metal. În orice caz,
cea mai zveltă linie de bărbat în Bucureşti s-a mai rafi-
nat la vârf şi ascetica ei aristocraţie şi-a pus un adaos
de accent papal” și continuă la fel de amuzant pe cîte-
va pagini. 

Revista își continuă apariția fără sincope, între noii
semnatari mai aflăm pe Gala Galaction.

Viața Convorbirilor literare, nu mai puțin a lui Al.
Tzigara-Samurcaș se desfășoară în continuare, pe tot
parcursul directoratului său, la fel de trepidantă și
ancorată în realitatea artistică și culturală a perioadei
interbelice.
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

CRITICA LITERARĂ AZI

1. Genuin emancipată de scoriile
circumstanțialității, pe care le denunță în numele
axiologicului, teoria maioresciană a culturii are
vocația actualității transtemporale. Această
vocație este atestată îndeosebi de „canonul este-
tic”, prin, într-adevăr, solida lui „posteritate cri-
tică”. Dacă ar fi să menționez un singur aspect
ce nutrește mecanismele lăuntrice ale perenității
în cauză, aș semnala poetica non-lingvistică,
subiacent conturată de către Maiorescu în cerce-
tarea sa de la 1867. „Dezrădăcinând” limbajul
din planul comunicării și înrădăcinându-l în pla-
nul semnificării, criticul prefigurează hermeneu-
tica sensului, promovată în veacul trecut de inte-
gralismul coșerian.

Vizionar ca orice mare intelectual veritabil,
Maiorescu ne este contemporan. Prin urmare,
„talpa problemei”, cum ar spune Blaga, nu se
află pe cărarea actualitate-inactualitate, ci în altă
parte: ea ține de hipertelia deconstructivistă a
timpului nostru. La bursa de valori a unei epoci
dominate de „gândirea slabă” și „teologia eveni-
mentului”, esteticul se tranzacționează din ce în
ce mai dificil. Din păcate, cultura aneantizării,
cancel culture, se face, în schimb, tot mai simțită
și pe tărâmul autohton.

2. Critica de întâmpinare este, desigur, nece-
sară, însă nu atât ca functor de îndrumare, cât
mai degrabă ca functor de selecție axiologică ce
lasă deoparte „geniile neprihănite”. Problema
care se pune, și aici, este pericolul parazitării
discursului critic de factori exogeni, așa cum
sunt cei de natură comercială, de pildă, (in)ami-
cală/subiectivă sau care țin de „corectitudinea
politică”. În astfel de cazuri, fundamental devine
rolul cititorului.

3. Greu de reflectat „bogăția aparițiilor edito-
riale”, tocmai... din pricina bogăției lor!
Revistele Uniunii Scriitorilor acoperă o parte
importantă, dar tabloul sinoptic rămâne iluzoriu.
Și e firesc: difuzarea cărții are carențe, ceea ce,
pe lângă abundența editorială, diminuează forța
de cuprindere critică. Lăudabil rămâne însă efor-
tul, cu, adesea, notabile izbânzi. Încolo, vorba
lui Terentius Maurus: habent sua fata libelli!

4. Epoca însăși: spiritul critic „în marginile
adevărului” s-a văzut tot mai sufocat de presiu-
nea „studiilor culturale”, de dioptria anamorfoti-
că a „corectitudinii politice” ori de fascinația
superficiilor promovate agresiv de către zeii
comerțului. Ar mai fi și euforismul tehnologic, și
el un agent al subțierii conceptuale prin efemeri-
tatea implicită... Totuși, în pofida tuturor acestor
zăpoare, există voci critice autentice (e drept, nu
foarte numeroase), mai vechi sau mai noi.
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1. Cît de actual mai este canonul estetic impus de Titu Maiorescu și perpetuat de marii noștri critici?
2. Care mai este rolul criticii de întîmpinare: și l-a păstrat pe cel de îndrumare axiologică, mai este necesară?
3. Revistele literare patronate de Uniunea Scriitorilor, și nu numai, reușesc să reflecte critic bogăția

aparițiilor editoriale și, totodată, să le diagnosticheze cît mai aproape de valoarea lor literară? 
4. Ce a favorizat diminuarea constantă, după ’89, a spiritului critic, însoțită de retragerea multor critici

foarte activi înainte de Revoluție?
5. Care considerați că ar fi căile de revigorare a criticii, inclusiv a criticii de întîmpinare?
6. Mai are viitor critica literară așa cum s-a afirmat începînd cu Dacia literară a lui Mihail Kogălniceanu?
7. Este critica literară apanajul strict al criticilor literari (deși mai toți criticii nu își refuză practicarea

altor genuri literare, și mulți cu evident succes, precum G. Călinescu, care considera că un critic trebuie să
rateze în mai multe genuri)? Și, în același timp, poeții, generic spus, pot avea spirit critic?

Cassian Maria SPIRIDON

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



5. Căile de revigorare a criticii, indiferent de
opțiunea metodologică sau de statut, cred că se
reduc la una singură – aceea care răzbate în
lumea valorilor, în axiosferă. E un fel de întoar-
cere, îmbogățită cu toate achizițiile ulterioare, la
Maiorescu. Fără valență valorică nu există nici
critică, nici creație, ci doar simulacre și „beție de
cuvinte”.

6. Sunt foarte sceptic în această privință. Nu
de alta, dar, la bursa de valori a actualității, pe
care am pomenit-o deja, tradiția – în general,
darămite tradiția națională! – nu mai are căutare.
Sirenele mondializării, i.e. ale
uniformizării/depersonalizării culturale sunt
mult mai puternice decât „graiul și trecutul, sân-
gele și duhul unui neam de oameni de aceeași
obârșie prin mii de ani”, despre care scrie Blaga
în Luntrea lui Caron.

7. Nu, critica literară nu este „apanajul strict”
al criticilor, știut fiind că maturitatea unei litera-
turi este dată și de actualizarea capacităților de
metadiscurs ale creatorilor. Între critică și
creație, spune undeva chiar G. Călinescu, nu
este o deosebire de esență, ci numai de proces.
Și, evident, de intensitate a subiectivității, căci
spiritul critic și spiritul creator se află într-un
echilibru dinamic-contradictoriu, aidoma urmă-
toarelor „postulate”: „Jʼaime le règle qui corrige
lʼémotion” (Georges Braque) și „Jʼaime
lʼémotion qui corrige le règle” (Juan Gris).
Tocmai acest echilibru, transgresiv-integrator,
nutrește vitalitatea artelor și literaturii: „desenul
din covor” dobândește formă și culoare în
funcție de privirea ce-l caută. E vorba despre un
fenomen similar conjuncției dintre „spiritul
liniștit” și „spiritul vioi”, invocată de către
Tudor Vianu în urmă cu un veac: „varietate de
manifestare”, cultura e „o lume pitorească”. În
măsura în care nu se confundă cu cauda pavo-
nis, din neglijență sau din alte pricini, această
lume își dezvăluie, limpede, apartenența la
axiosferă.

Corneliu UNGUREANU

Critica literară nu este apanajul strict 
al criticilor literari

1. E actual, dacă ne amintim cu drag de el.
Dacă ştim că de la el începe, în literatura româ-
nă, critica literară. Dar... dar....

2. Desigur, şi l-a păstrat şi pe cel de îndruma-
re axiologică. Dar trăim într-o lume în care  car-
tea „trebuie să fie vândută”, iar imaginile pe care
le vedem la televizor trebuie să aibă spectatorii
care, după ce privesc ştirile (senzaţiona-
le!!!!!!!!!!!!!), la filmele cu Stan şi Bran, la... şi
la.... să se mai uite şi la dialogul despre
Cărtărescu. Sau despre ultimul roman al lui...

3. Nu. Sau: NUUUUUUU! Şi din cauza
revistelor, şi din cauza editurilor şi fiindcă, de
fapt, cărţile circulă prost. Sau foarte prost. Şi din
cauza criticilor care nu mai au timp să selecteze.

4. Statutul culturii. Nu mai e finanţată cum se
cuvine. Din nefericire, abandonul culturii naţio-
nale.

5. Un guvern care să pună în valoare, cum se
cuvine, cultura naţională.

6. Azi, nu.

7. Critica literară nu este apanajul strict al
criticilor literari – criticii, azi, practică alte
genuri literare. Cu succes. 
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Sterian VICOL: Cum erau iernile în copilă-
ria Dvs., Dnă Ana Blandiana, mai ales că
mergeați câteodată în satul Blandiana, la buni-
cii pe linie maternă? De când n-ați mai fost
acolo?

Ana BLANDIANA: Din păcate, nu mi-am
cunoscut bunicii din Blandiana. Ei au murit
amândoi tineri pe când mama – cea mai mare
din cei 6 copii – iar eu eram în „America” cum
era numit pentru copii locul unde fuseseră
dinainte de naștere. Mă întreb dacă această
veche expresie, curioasă, avea vreo legătură cu
faptul că la începutul secolului țăranii ardeleni,
(de exemplu din Blandiana) plecau pe câte
câțiva ani în America la muncă. Oricum, de-a
lungul copilăriei mele Blandiana, numele satului
unde mama, nu mai avea pe nimeni, a fost doar
o înșiruire deosebit de armonioase de vocale. L-
am vizitat târziu, la sfârșitul adolescenței după
ce devenise numele meu (interzis) și am rămas
uluită și mândră de fermecătoarea lui alcătuire
dintr-un pârâu, mărginit de nuci, care ține loc de
stradă principală și peste care casele sunt legate
între ele prin podețe clătinătoare. Acum, de când
mama s-a reîntors definitiv lângă părinții ei,
merg mai des în satul ai cărui locuitori sunt
plecați acum nu în America, ci în Italia și
Spania, locuitorii care sunt de fapt Blandiana, în
timp ce pentru restul lumii Blandiana sunt eu.

S.V.: Elevă fiind, apoi studentă, cum vă per-
cepeau părinții și dascălii, mai ales că lectura și
scrisul Dvs. erau pe primul plan?

A.B.: Pentru că, încă de pe la 4-5 ani, am

început să fac poeme (adică înșiruiri de litere și
cuvinte care atrăgeau curiozitatea și atenția), iar
apoi, după ce am învățat să scriu le-am scris.
Toată lumea mi-a acceptat jocul ca pe o predes-
tinare, fără să se mai mire și fără să facă din asta
un caz. Nu-mi amintesc să fi avut un statut spe-
cial la orele de română, sau la alte ore, doar pro-
fesorul de matematică se revoltă uneori, când
făceam vreo greșeală mai ieșită din comun, și
apoi că de vină sunt „poezioarele”, cât privește
părinții, toată viața mea de elevă m-am simțit
puțin jignită de faptul că nu-i impresionau nici
notele de 10 și poemele, le considerau pur și
simplu normale, iar când se întâmpla să mă
plâng de lipsa de atenție, mama încă răspundea
că nu-mi fac decât datoria, față de mine însămi,
nu am de ce să aștept laude. Mi-e greu să vă
mărturisesc cât de mult i-am fost recunoscătoare
de-a lungul vieții pentru aceste cuvinte.

S.V.: Debutul Dvs. s-a produs în revista
Tribuna din Cluj (1959), iar prima carte publi-
cată a fost Persoana întâi plural (1964), în cele-
bra Colecție Luceafărul. Ce au însemnat aceste
debuturi în viața Dvs.?

A.B.:O să răspund pe scurt pentru că am scris
despre ambele debuturi pe larg în mai multe rân-
duri. Debutul din Tribuna cu o poezie semnată
pentru prima oară Ana Blandiana a fost începu-
tul celor mai grei ani – patru la număr – din viața
mea. Poezia publicată n-a fost urmată de altele ci
de o adresă trimisă de autoritățile din Oradea,
orașul în care eram elevă, tuturor publicațiilor
din țară în care se spunea că „sub pseudonimul
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Ana Blandiana se ascunde fiica unui dușman al
poporului” și se cerea să nu mai fiu publicată.
Cei patru ani au fost cei mai grei nu pentru că
mai târziu nu mi s-au întâmplat lucruri mai
grave, ci pentru că atunci nu știam încă cine
sunt, dacă sunt cineva, nu mi se dădea voie să
mă înscriu nici la facultate, nu aveam nici un loc
în lume și nu știam dacă am puterea să exist în
afara ei. În ceea ce privește al doilea debut, în
volum, el a fost lipsit de orice bucurie. Țin minte
că atunci când l-am deschis prima oară am
izbucnit în plâns descoperind titluri schimbate,
versuri tăiate, versuri adăugate. În Integrala
poemelor volumul volumelor de poezie publicat
în ..., n-am putut alege din acel debut
decât....poeme care nu fuseseră desfigurate de
cenzură.

S.V.: Au urmat alte volume de poezie între
care Călcâiul vulnerabil, Somnul din somn, ș.a..
Primul Premiu Literar când a venit?

A.B.: Pentru volumul A treia taină am luat în
1969-19670 premiul de poezie al Uniunii
Scriitorilor și Premiul de poezie al Academiei.

S.V.: Scriați undeva: am fost convinsă că
incapacitatea mea de a urî izvorăște din surplu-
sul de imaginație. Sincer vorbind, n-ați urât
ceva, pe cineva, niciodată, chiar dacă se meri-
ta?

A.B.: Prin surplusul de imaginație înțeleg
obiceiul de a te pune în locul celuilalt, de a-ți
imagina argumentele și suferințele lui, ceea ce
dă naștere aproape întotdeauna nu urii, ci uimirii
și compasiunii, sentimente care trece chiar din-
colo de oroare sau de dispreț. Pentru că aproape
întotdeauna o privire atentă descoperă în spatele
celor îngrozitoare acte ale cuiva, faptul că cel ce
le făcea era el însuși victimă a altcuiva, a altce-
va. Ceea ce însă poate fi un merit din punct de
vedere moral, poate deveni o carență în
condițiile unei lupte, de exemplu. La fel de ade-
vărat este, însă, că, dacă această carență ar
deveni majoritară, am putea trăi mai puțin pri-

mejdios pe pământ.

S.V.: Eu cred, și o spun cu voce tare, că Ana
Blandiana nu poate să aibă dușmani, poate doar
neprieteni. Colegii de breaslă, cititorii și chiar
criticii, mai la început, adorau poezia și pe
autoarea ei. Cum vedeți astăzi pozitivul și
...negativul din lumea culturală a țării?

A.B.: Tare mi-e teamă că nu aveți dreptate, în
orice caz nu pentru anii ‘90, când mi se rupeau
cărțile și mi se aruncau în curte cu paginile din
versuri acoperite cu insulte și murdării și când
niciodată, când se repezea cineva la mine pe
stradă – și se întâmpla des – nu știam dacă vrea
să mă insulte sau să mă îmbrățișeze. E adevărat
că nu era vorba despre poezie, dar poezia dispă-
rea pur și simplu în confuzia isterică a momen-
tului, ca să mă refer azi doar la ceea ce numiți
„lumea culturală a țării” ea este, evident, mult
mai restrânsă acum decât pe vremea când prin
cultură se respira libertatea, mai restrânsă și mai
lipsită de coeziune. Fiecare dintre noi suntem
liberi și singuri, iar admirației și iubirii nu i se
mai opune ura, ci indiferența.

S.V.: Cărțile Dvs. de poezie apărute în ulti-
mii ani, și amintesc aici: soarele de-apoi,
Orologiul fără ore, Refluxul sensurilor (unele
apărute și în străinătate), v-au adus în afară de
bucurii spirituale și unele beneficii materiale?

A.B.: Depinde ce înțelegeți prin „beneficii
materiale”. Dacă pornim de la ideea că a scrie
poezie este o muncă – dar nu sunt deloc sigură
că o astfel de formulare acoperă corect realitatea
– atunci este una dintre cele mai prost plătite
munci de pe pământ. Știți ca și mine că nici un
poet nu primește pentru un volum de versuri pe
care îl publică o dată la câțiva ani mai mult decât
2-3 salarii medii (lunare) pe economie.

S.V.: Astăzi, în deplină libertate a cuvântu-
lui, în primul rând, scriitorul român, scrisul
devenind chiar o profesie, poate trăi decent
măcar, din valoarea operelor sale? Sau numai
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unii dintre cei mulți care scriu la cărți, volume...
A.B.: Nu cred că se pune problema – nu

numai în România, ci oriunde în lume – ca un
poet să trăiască exclusiv din publicarea poeziilor
sale. Am publicat în multe limbi volume de ver-
suri semnând contracte prin care onorariul intra
în discuție doar după atingerea unui tiraj despre
care se știa că nu va putea fi atins. E ca un joc de
societate masochist, din punctul de vedere al
poeților, dar acceptat nu numai pentru că ceea ce
contează este doar lumina tiparului, ci și pentru
că în adâncul sufletului, ei sunt convinși că între
poezie și „beneficiile materiale” nu are cum să
existe un raport real. Această situație este com-
pletată de existența numeroaselor premii de poe-
zie naționale și internaționale existente în toate
țările, care oferă uneori compensații, dar mai
ales laurii despre care vorbise Platon.

S.V.: Aveți, se știe, vocația prieteniei. La o
manifestare literară care a avut loc la Iași, în
sală fiind scriitori dar și iubitori de poezie, ați
spus între altele: nu există mândrie mai mare
pentru mine decât aceea de a fi mândră de
ceilalți.

Tot atunci ați citit câteva poezii între care
cunoscutele poeme: Dealuri, Ar trebui și
Corabia cu poeți, aplaudate la scenă deschisă.

Întrebarea este dacă acum, Poeta Ana
Blandiana, cunoscută și recunoscută național și
european, în secolele XX și XXI, mai are timpul
și plăcerea de a se întâlni cu cititorii ei, copii,
adolescenți, părinți și bunici?

A.B.: Nu știu dacă am vocația prieteniei, dar
e sigur că am nostalgia prieteniei. Și asta nu
numai pentru că a, avut întotdeauna mai puțini
prieteni decât mi-aș fi dorit, ci mai ales pentru
că, pe de o parte, am căzut pe lungi perioade de
timp victimă savantei mașinării care se numea
„spargerea anturajului” iar pe de altă parte nu
numai dragostea, ci și istoria a obligat cuplul pe
care l-am format timp de mai bine de o jumătate
de secol cu Romulus Rusan să nu lase valența
nesatisfăcută în afară și să își fie suficient sieși.

Fraza despre bucuria de a fi mândră de
ceilalți nu se referea atât la prieteni, cât la soli-
daritatea văzută ca o formă de demnitate. De alt-
fel, ca să răspund la a doua parte a întrebării
Dvs., întâlnirile cu cititorii oricât de tineri sau
oricât de bătrâni face parte chiar din mecanismul
situației de a fi cunoscut și recunoscut. N-am
refuzat niciodată o invitație într-o școală nu
numai pentru că îmi amintesc în adolescența
mea momentul în care a fost în școala noastră un
scriitor, ci și pentru că îmi place să vorbesc cu
adolescenții, să descopăr cum se vede lumea

prin ochii lor și ce e în capul lor,
dar mai ales să-i conving cum pot
deveni fericiți citind.

Pe de altă parte duc dorul
„întâlnirilor cu citittorii” de altă-
dată, asemenea celei pe care v-o
amintiți, în care citeam versuri.
Acum mi se întâmplă relativ des
să am recitaluri în cadrul unor
festivaluri de poezie în străinăta-
te, dar nu mai țin minte de când
n-am mai citit poezii în public în
țară.

Interviu realizat 
de Sterian VICOL
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Nu există decât un singur adevăr. Mai multe ade-
văruri înseamnă niciun adevăr, spunea cu îndârjire
Petre Țuțea reluând o afirmație apodictică a unui
mare matematician francez. În acest fel cei doi insti-
tuiau valabilitatea credinței în existența lui
Dumnezeu, în speță a monoteismului.
Raționamentul tezei lor este unul radical, de aceeași
pregnanță cu susținerea lui Parmenide conform
căreia nu există decât Ființa, Neființa nu există. Prin
contrast, proclamatele adevăruri științifice nu sunt
decât aproximații, eficiente și perfectibile continuu
deci provizorii, virtual numeroase, dar adevărul,
unic și exclusiv, doar el afirmă existența Zeului, a
divinității. Petre Țuțea, care îndeosebi în anii lui
ultimi făcea caz de creștinism, de Dumnezeul
mozaic, cel din Vechiul Testament și nu numai, nu
știu dacă, după atâția ani de detenție politică, va mai
fi avut în sărăcita sa bibliotecă vreo Biblie, dar sunt
sigur că avea câteva din lucrările prietenului de o
viață a lui Nietzsche, Paul Deussen, erudit exeget al
filozofiilor indiene și traducător din sanscrită.
Dintre operele aceluia gânditorul bucureștean avea
cele trei tomuri de istoria filozofiei consacrate
exclusiv indienilor, Allgemeine Geschichte der
Philosophie, volumul întâi despărțit în trei tomuri. Îl
evoc astfel pe acel învățat german pentru că tot așa
cum atunci când europeni au descoperit sanscrita și
au avut impresia, infirmată ulterior, că aceea era
limba originară din care prin degradare au descins
toate idiomurile lingvistice de pe întregul pământ,
presupusa limbă a zeilor, în mod similar și cu gândi-
rea indienilor s-a întâmplat ca atunci pe când au des-
coperit-o erudiții au avut convingerea că în ea există
tot ceea ce oamenii au gândit vreodată. Mai mult,
același Paul Deussen, pe linia exaltatei aprecieri a
lumii indiene ca summă a gândirii, a elaborat un tra-
tat filozofic, Die Elemente der Metaphysik, în care,

pe baza premisei că toate ale lumii spun același
lucru, că toate se suprapun și se completează, propu-
ne o sinteză cuprinzând consistente reproduceri din
scrierile indienilor antici, trimiteri la pasaje din
Vechiul și din Noul Testament, comentarii și citate
din filozofia greacă, din Platon mai ales, din latini și
din alte câteva genii europene: Shakespeare și
Goethe. Ideea de subtext a acestui demers metafizic
este aceea că în întreaga gândire a omenirii este
vorba de unul și același lucru, că marile construcții
ale minții omului își corespund sau se completează.
Găsesc aceeași doctrină și la un erudit ulterior,
Heinrich Zimmer, unde însă identitatea metafizică a
diverselor filozofii și religii, corespunderea lor într-
un presupus întreg este exprimată fără atâta
ostentație, doar prin sugestie.

Mai puțin dogmatic decât predecesorul său,
acest al doilea savant german efectuează surprinză-
toare racorduri prin istoria spiritualității, stabilind
apropieri fulgurante dar și semnificative diferențe.
El observă că în spațiul european lumea antică,
numită aici: cea homerică, se modifică din funda-
mente, precum la Shelley, Swinburne și mai ales la
Wagner în timp ce prin miturile Indiei primim
înțelepciunea intuitivă și colectivă a unei civilizații
fără vârstă, anonime și multilaterale. (Heinrich
Zimmer, Mituri și simboluri în civilizația indiană,
Editor: Joseph Campbell, Traducere de Sorin
Mărculescu, Humanitas, 1994, p.43, utilizez acea
ediție prescurtată în continuare: Mituri...) Încă mult
mai numeroase sunt asemănările, punerea în paralel:
Referindu-se la Amrita, băutura zeilor, apă, sevă,
lapte și sânge, stări diferite ale unui elixir unic,
observații la care nota din subsolul paginii (Mituri...
p. 63) observă că este aceeași băutură a nemuritori-
lor sau doar similară cu ambrozia din spațiul mitolo-
gic al vechilor greci. Identitatea frapantă este extinsă
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până și la nivel gramatical prin utilizarea în ambele
cazuri a unui a cu funcție privativă: amrita/ambro-
zia.

Însă, pentru acest al doilea exeget al spațiului
spiritual indian, deosebirile sunt mari și admirația
lui se îndreaptă în mod hotărât spre Orient, ca de
exemplu atunci când observă existența la indieni a
noțiunii fundamentale de neant, de neființă.
Interpretând semnificațiile unor sculpturi din anti-
chitatea indiană, Zimmer face afirmații derutante
pentru noi, europenii, stabilind că Universul se
întâmplă. Individul se întâmplă. Dar o mască la care
se face ulterior referire în text exprimă, dimpotrivă,
adevărul Eternului în care nimic nu se întâmplă,
nimic nu se petrece, nu se schimbă sau nu se dizol-
vă. Esența divină, realul exclusiv, Absolutul în sine,
cel mai adânc Sine superior al nostru, sălășluiește
în sine însuși, cufundat în propriul său Vid Sublim,
omniscient și omnipotent, conținând totul și toate.
Este astfel descris Atman-Brahman. (Mituri..., p.
145). Însă ceea ce nouă ne apare ca fiind deosebit,
ba chiar în mod radical, este la indieni același, iden-
tic chiar: Sinele indestructibil și ființa muritoare
sunt în esență unul și același lucru. (Mituri..., p.
149). Noi și Divinul suntem unul și același...
(Mituri..., p. 150). De la aceste străvechi constatări
vor trece multe secole, chiar vreo câteva milenii
până când Hegel să aibă curajul de a exprima simi-
lare sinteze ale unor de tot radicale contrarii. Și cu
toate acestea în adâncuri, în subterană, lumile celor
două uriașe spații spirituale își corespund în mod
absolut. Vedem aceasta și într-o observație ca urmă-
toarea: Atât despre yogini (exponențiali pentru
lumea indiană) cât și despre tirani (reprezentativi
pentru Europa istorică) se poate afirma că au
deprins învățătura fiicelor Rinului, acele fecioare
divine ce dau glas înțelepciunii primordiale a apelor
cosmice atemporale – înțelepciunea lui Vishnu cul-
cat pe ape: „Nur wer der Minne (Dragostea cavale-
rească! - n.n.) Macht entsagt...” (Mituri..., p. 152).
Să renunți, să te dezici de puterea dragostei este o
ipoteză dacă nu supraumană atunci oricum ceva ce
te scoate din rândul oamenilor. Și tocmai așa se
dezlănțuie tragedia din tetralogia wagneriană, prin
dezicerea de eros. Iar ecoul ei răsună în cele mai
profunde straturi ale mitologiei indiene: ... vedem
apele liniștite de un albastru profund, ale Oceanului
de substanță vitală. Melodia lor e exprimată în pre-

ludiul operei Rheingold a lui Wagner și în pasajul
liniștitor din penultimele măsuri din
Götterdämmerung, unde apele înghit conflagrația
universală. Acesta e oceanul vieții veșnice în starea
sa primordială. (Mituri..., p. 192). Nu voi urmări
aceste paralelisme pe care învățatul de origine ger-
mană le identifică aici în Aurul Rinului și în
Amurgul Zeilor ci trec la un text unde această
operație integratoare este desfășurată deși discret
dar într-un mod mai amplu, mai complex.

Am în vedere Heinrich Zimmer, Regele și cada-
vrul, Poveste despre biruința sufletului asupra rău-
lui, Cuvânt înainte de Joseph Campbell, Traducere
de Sorin Mărculescu, Humanitas, 2021, (prescurtată
Regele...). Iar aici nu poveștile contează chiar deloc,
oricât ar fi ele de fascinante, ci doar comentariile cu
care învățatul german însoțește legendele adunate în
respectiva antologie în care este înfățișată prin mos-
tre bună parte din cam toată vasta panoramă a
credințelor religioase. Textele cărții sunt numite
eseuri și tot acolo ea este declarată un abecedar de
conversație și un manual de lectură (p.12). Să admi-
tem primul termen ca adecvat îndeosebi comentarii-
lor cu care autorul își însoțește miturile antologate
aici, dar despre ce conversație și ce lectură este cu
adevărat vorba în carte. Răspunsul e dat în chiar tex-
tul respectiv: conversația este cu zeii, dacă ne putem
imagina așa ceva, iar lectura este una diletantă,
aceasta este condiția pe care i-o fixează Zimmer.
Astfel lucrurile se simplifică în măsura în care dia-
logul cu nemuritorii are loc prin lectură, străbatere a
marilor mituri, a mărturiilor despre credințele din
toate timpurile. Iar în tot acest proces de apropiere
de veșnicie se impune respectarea unei condiții, a
aceleia a diletantismului. Iar acesta este ca metodă o
măsură de precauție împotriva posibilului exces de
tehnicitate în cercetarea științifică a cărei mecanici-
tate ar fi capabilă să mutileze prospețimea aurorală
a legendelor. Precizările filologice din această
prefață intitulată Diletantul printre simboluri (p.7 și
urm.) trimit la cuvântul italian dilettante, ceea ce îmi
aduce imediat în minte versul lui Dante: Noi leggia-
vamo un giorno per diletto (Inferno, V, 127). A citi
doar de plăcere, doar spre desfătare, adică fără un
interes imediat, însă în această gratuitate ce teribilă
amenințare stă ascunsă, câtă vreme cei doi,
Francesca da Rimini și Paolo Malatesta, plătesc lec-
tura nu doar cu propria viață ci și cu ulterioara con-
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damnare la Infern. Contactul eficient cu miturile, cu
religiile este îngăduit doar diletantului, dar ce teribi-
lă primejdie pândește și în această gratuitate!

Dacă cele două personaje ale lui Dante citeau o
carte de aventuri și iubiri cavalerești, di
Lancialotto..., autorul nostru citește și el legende,
mituri, religii și o face cu grija de a nu-și dezminți
condiția de diletant, unul jucăuș. Ceea ce reține în
demersul său exegetic este tocmai rătăcirea continuă
și parcă fără noimă, fără metodă, prin credințele
omenirii. Ca de exemplu în aplicația de interpretare
a basmului despre eroul Conn-eda, fiul unui rege
irlandez și a unei regine britanice. Iar exegeza sa
pornește chiar de la principiul Dao și de la
combinația Yin și Yang (Regele..., p. 31 și urm.).
Sunt salturi fantastice din spațiul extrem european
până la chinezi și apoi iarăși înapoi în Europa și la
religia creștină, mozaică mai întâi, și apoi la ceea ce
însuși Wagner a adaos la creștinism, mutilându-l în
încercarea de a și-l absorbi în propria viziune despre
fundamentele lumii, unde religia Mântuitorului este
doar o componentă alături de cele din diverse alte
mitologii, ba chiar una fundamental modificată. Iar
aici, în Parsifal, observă Zimmer că în final ca o
apoteoză corul cântă îndemnând să fie mântuit
însuși Mântuitorul, Erlösung dem Erlöser. Mântuire
(dați-i) Mântuitorului! Și aceeași mișcare enormă
este proiectată și în spațiul mitologic nordic, al ger-
manilor unde Brunhilda, „zeița căzută” îi acordă
mântuire lui Wotan, zeului suprem, spunându-i
Liniștete-te. (Regele..., p. 56) De-a lungul vieții, pro-
fitând de mijloacele electronice prin care ne sunt
accesibile spectacolele de muzică wagneriană din
cele mai inabordabile locuri ale artei lirice, am văzut
multe puneri în scenă ale acestora. Mai mereu regi-
zorii și scenografii lor intercalau în final câteva
insistente proiecții cu ruinele Berlinului de la
sfârșitul ultimului război mondial. Astfel simbolizau
ei dezastrul întregii lumi. Pe de altă parte, presupu-
nerea că Mântuitorul este el însuși de mântuit, că el
însuși este în situația de a avea nevoie să fie mântuit,
în spațiul spiritual al Europei nu poate fi presupusă
fără a comite o blasfemie. Doar în India multimile-
nară, acolo unde jocul dialecticii este absolut, doar
acolo este posibilă, chiar naturală, o astfel de inver-
siune, o răsturnare a polilor pământului, cel puțin
din gândirea teologică, din mituri.

O realitate extraordinară, prezentă cam pretutin-

deni în spiritualitate, este pădurea. Ea pâlpâie într-o
fermecătoare lumină dublă, sunt noi primejdii, noi
inițieri. Pădurea celtică nu e o lume opusă, ca infer-
nul teologiei creștine, ci un tărâm al sufletului
însuși. (...) Tot ceea ce în lume e întunecos și ispiti-
tor urmează să fie regăsit în pădurea vrăjită, unde
izvorăște din cele mai adânci dorințe ale noastre și
din cele mai străvechi vise ale sufletului. (Regele...,
p.191). În lumea indiană după ce omul a fost copil și
ucenic, discipol pe lângă un guru, apoi om social
care își construiește o viață publică, o familie, devi-
ne mai apoi singur și cerșetor, desprins de ai săi,
rătăcitor prin lume, în final se depărtează și de
această condiție și se retrage în vreo pădure, rămas
exclusiv a fi doar pustnic, un sihastru îndreptat spre
moarte, pierdut prin codri, aceia fiind un decor al
împlinirii supreme, așteptându-și moartea, accede-
rea în cea mai vastă lume, în mulțimea morților.
Numărul lor e mai mare decât cel al viilor. Ei sunt
„marea majoritate” (Regele..., p. 241).

Dacă în altă împrejurare am observat la acest
autor expresia unor sarcasme adresate cosmogoniei
din Biblia ebraica, aici mai spre finalul cărții dăm
peste comparația dintre lumea Indiei și aceea a
Europei, și creștine dar și păgâne. Virtutea specifică
și miraculoasă a zeilor indieni – spune Zimmer –
este faptul că ei săvârșesc necontenit, fiind covârșiți
de ele, lucruri absolut imposibile, care, din punctul
de vedere al salonului creștin, ar fi (și sunt) extrem
de șocante. Cu toată demnitatea lor supranaturală,
ei sunt încă pe de-a-ntregul natură – personificări
ale principiilor elementare ale jocului cosmic – nici-
decum expresii urbanizate precum olimpienii greci-
lor. (...) Un uriaș balans de pendul cu bătaie foarte
lungă până în cele mai îndepărtate distanțe ale
realității oscilează prin aceste aventuri sălbatice,
precipitând contraacțiuni ale unor contrarii de la
polii ființei. (Regele..., p. 275). Așadar, pe de o parte
avem salonul creștin iar pe de altă parte expresiile
urbanizate ale olimpienilor, deși fin exprimat sar-
casmul este prezent ca pentru a ridica și mai sus în
stimă universul mitologic indian, chiar dacă după
cum se vede în acest citat mitologia Indiei este echi-
valată cu aventuri sălbatice, ceea ce nu mai este un
sarcasm ci un elogiu. Mai mult decât oricare alta,
aceasta este o religie a revelației.

A treia lucrare a lui Heinrich Zimmer, sau mai
exact atribuită lui după ce a fost șlefuită din notele
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rămase de la el, Filozofiile Indiei, Traducere din
engleză de Sorin Mărculescu, Humanitas, 2012,
(prescurtată în continuare Filozofiile... ) continuă
același stil al autorului, de a pune în paralel, în
comparație, religiile lumii, îndeosebi cele ale Indiei
cu cele europene. Referindu-se la unul dintre vastele
capitole ale gândirii indiene autorul face observația
că sistematizarea ei numai primitivă nu este,
admițând totuși că e într-adevăr bizară și arhaică,
dar în același timp pedantă și extrem de subtilă (...)
fundamental științifică. Ea cuprinde o viziune mult
mai cuprinzătoare în timp și mai impunătoare decât
cea îndrăgită de către umaniștii și istoricii noștri
academici occidentali, cu mica lor poveste despre
greci și Renaștere. Iar această atât de specifică luptă
de sarcasme la adresa culturii europene continuă cu
observația: lumea Indiei care avea îndărătul ei seco-
le (poate chiar milenii) abolise de mult hoardele de
zei puternici și magia vrăjitorească a tradiției
sacerdotal încă și mai vechi...(Filozofiile..., p. 217).
Iar această proclamată superioritate indiană este
mereu resuscitată, prin exemple cât mai concrete și
mai adecvate.

Dar pentru că filozofiile Indiei sunt mai mult
decât simple filozofii ci chiar religii în acest sens
exegetului nostru i se deschide un vast câmp de a
înălța comparații între cele două spații spirituale, cel
al extremului Orient și acela european. Mai întâi
avem observația că India a fost scutită de adversita-
tea dintre religie și cugetarea liberă, în timp ce la noi
în Europa teologia a fost secole la rând necruțătoare
făcând să dispară, cel puțin pentru un timp, uneori
de câteva mari secole, texte fundamentale ale cultu-
rii antice. (Filozofiile..., p. 274-275). Dar apoi
comparația se face prin apelul la fundamente, fiind
puse în paralel chiar religiile. Iar în viziunea acestui
savant american de origine germană, Mântuitorul,
eroul divin este chiar un super-erou, cap de serie
urmat de personajele wagneriene Lohengrin,
Parsifal și Siegfried. Aceasta este însă observația
capitală, că zeul indian nu figurează intrarea lui
Dumnezeu în lupta universului ca o intrare unică și
uluitoare a esenței transcendentale în vălmășagul
treburilor mundane (ca în creștinism, unde întrupa-
rea este privită ca un sacrificiu singular și suprem,
ce nu se va mai repeta niciodată), ci un eveniment
ritmic, urmând pulsațiile erelor universului.
Mântuitorul (indic – n.n.) coboară ca o contragreu-

tate la forțele răului în cursul fiecărui declin ciclic
al treburilor mundane, lucrarea lui fiind săvârșită
într-un spirit de imperturbabilă indiferență. Și înda-
tă apoi, pe chiar pagina următoare se adaugă
observația că El nu devine niciodată aparenta victi-
mă temporară a puterilor demonice (așa cum s-a
întâmplat cu Cristos, bătut în cuie pe cruce), ci este
triumfător în trecerea sa, de la început și până la
sfârșit. (Filozofiile..., p. 299-300). Oare nu este
aceasta tocmai pentru că sunt atât de diferite crono-
logiile celor două domenii spirituale: a mozaismului
(și cel puțin până la un punct și a creștinismului)
cronologie liniară și limitată meschin la dimensiu-
nea ridicol de mică dacă o comparăm cu ceea ce au
afirmat ulterior științele pozitive cu privire la viața
lumii; iar în universul indian cronologia este ciclică,
pe schema eternei reîntoarceri, integrată într-o
mulțime infinită între cadrele căreia etapele se
măsoară cu multe zeci de mii de ani.

După cum s-a și notat de fiecare dată, cele trei
cărți ale savantului Heinrich Zimmer au fost traduse
de poetul Sorin Mărculescu. Așa ne-a fost dat ca
accesul la filozofiile indiene să ne fie mijlocit de
câte un poet întotdeauna. Mai întâi și în mod suprem
de M. Eminescu care a calchiat în română mari frag-
mente dintr-un imn vedic (detalii la Theofil
Simenschy, p. 44) și a fost atât de fascinat de lumea
Indiei încât a pornit la drum să învețe sanscrita tra-
ducând manualul de gramatică sanscrită al lui Franz
Bopp (XIV, p. 509 și urm.). Poetul Cezar Baltag a
tradus Istoria credințelor și ideilor religioase a lui
Mircea Eliade în care nu doar că sunt cuprinse
substanțiale prezentări ale religiilor indiene dar
autorul este un specialist de marcă al credințelor din
India. Iar acum: Sorin Mărculescu! Poemele și tăl-
măcirile acestuia (mai ales din spaniolă dar și din
engleză precum în cazul de față) alcătuiesc o operă
semnificativă iar ea întemeiază o doctrină conform
căreia a fi poet înseamnă a fi deosebit de cult, având
la baza operei originale o cât mai vastă informație
cultură, erudiție în cel mai deplin sens al cuvântului.
Poetul nu are a fi precum majoritatea confraților săi
un țambalagiu agramat ci un om învățat cum și este
Sorin Mărculescu într-un mod fără egal astăzi la noi!
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Aerul de actualitate perpetuă al unui text în care te-
ai recunoscut. 

*
Cu cât e mai mare gradul de idealism al unei

concepții despre lume, cu atât ea e mai în măsură a avea
un impact mai mare asupra realului. Vezi religiile și uto-
piile politice.

*
„Privilegiul scriitorului este  de a-și crea o lume a

sa, care să-i permită s-o înțeleagă pe a celorlalți și în
același timp de a scăpa din ea” (Marcel Jouhandeau). 

*
Truda inefabilului nu e totuși de neglijat. O putem

aproxima prin efortul sunetului, culorii, parfumului de-
a rămâne ele însele. Și ce să mai zicem despre ființă!

*
„Pentru a fi un artist al cuvântului trebuie ca sufletul

să ți se înalțe foarte sus și să cadă foarte jos. Atunci toate
treptele intermediare îți sunt cunoscute și poți trăi în
imaginație, poți trăi viața oamenilor aflați pe diferite
trepte” (Tolstoi).

*
Naivitatea: o spontaneitate edenică. Prostia: căderea

în păcat a naivității. 
*

Subtilitate teologică. Avem nevoie inclusiv de un
post al privirii, afirmă Dumitru Stăniloaie.

*
„Suferința și desfătarea ca surse de cunoaștere.

Șarpele a oferit cunoștința lui Adam și Evei. Sirenele au
oferit cunoștința lui Ulise. Poveștile acestea ne învață că
sufletul se pierde căutând cunoașterea în plăcere. De ce?
Plăcerea e poate inocentă, cu condiția să nu cauți în ea
cunoaștere. Nu e îngăduit să o cauți decât în suferință”
(Simone Weil). 

*
O formă de revanșă: să proiectezi asupra adversaru-

lui nu o sumă de defecte, ci o sumă de calități care să-l
deturneze prin ironia contrastului. 

*
„Sentimentalul (= deformator de valori), supranumit

de asemenea și visător, începe prin a crede că neîndemâ-
narea sa în lucrurile practice este o poliță demnă de
dispreț pe care o are de plătit Armoniei prestabilite în
schimbul inefabilelor consolări și satisfacții pe care le
va afla în visele sale. Apoi descoperă că lumea viselor
are și ea nevoie de practică, de abilitate ca și cealaltă.
Dar se întâmplă întotdeauna că-și dă seama de asta când
nu mai are timp să-și învingă naivitatea sa înrădăcinată.
Și aceasta e adevărata poliță pe care e dator s-o plăteas-
că” (Cesare Pavese). 

*
Melancolia: o stare a gratuității morale care nu caută

nimic, nu încearcă să schimbe nimic, acceptând ceea ce
e dat, răsfrângând acest dat în neîmplinirea proprie.
Melancolia: un scepticism emoțional aidoma unei melo-
dii. 

*
Regretul: o nișă posibilă în zidul oricărei împliniri. 

*
Nuanța de vulgaritate pe care o presupune sintagma

„goana după fericire”. Care va să zică o „fericire” fugă-
rită, vânată…

*
„Rafaello Sanzio da Urbino a murit la 6 aprilie

1520, la 37 de ani, la Roma, la opt zile după ce contrac-
tase o febră. (...) Studiul, realizat de istorici de la
Universitatea Milan-Bicocca, a exclus teoriile conform
cărora Rafael ar fi fost bolnav de malarie, febră tifoidă
sau sifilis și a ajuns la concluzia că practica luării de
sânge (lăsarea pacientului să sângereze ca tratament
pentru diferite boli) l-ar fi slăbit pe Rafael, care probabil
suferea de o pneumonie” (Historia, 2020). 

*
Senectute. Plătești un impozit existențial care, în

timp, s-a acumulat enorm.
*

Flama erosului cuprinzând deopotrivă cele trăite și
cele netrăite, cele cu putință și cele cu neputință, în pate-
tica sa încercare de a atinge o stare supremă, o imitație
„păgână”, cum ar fi spus Blaga, a stării de agape. 
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*
Tristețe care nu posedă un motiv aparent, care-și

poate căuta motivația, căutare ce-o face mai clementă.
*

Scriptor. Dispoziția prielnică scrisului, o congruență
a stării de efort cu cea de odihnă. 

*
„«Ceața și zilele mele însorite le port în mine»,

remarcă Pascal, aservit doar climatului sufletesc. În ce
mă privește, port în mine tinerețea și bătrânețea mea, pe
rând. Între vârsta umorilor mele și numărul  anilor,
«puține legături». Tinerețea mi-o măsor după încrederea
cu care privesc lucrurile; pe aceste câmpuri solitare, scot
la plimbare un adolescent” (Denis de Rougemont).  

*
Hemingway avea 23 de pisici în același timp. 

*
Orientarea antinarcisiacă a  mitologiei grecești.

Tiresias îi condiționează lui Narcis o viață îndelungată,
prin evitarea confruntării cu chipul propriu. Dedublarea
speculară a acestuia îi aduce moartea. Intervine astfel o
cenzură a eposului mitologic axat eugenic pe socializare.

*
„Fotografia unui anunț imobiliar, în care cineva

închiria un apartament cu mențiunea «exclus poeți», a
circulat pe rețelele de socializare strângând tot felul de
comentarii: «Ca să fim corecți, cine-și dorește niște
poeți fumători, mai ales francezi de secol XIX!?»,
«Poeții sunt cei mai răi. Sonete pe podea și haiku-uri
proaste ca ăsta», «Se schimbă vremurile.  Odinioară
erau excluși negrii, irlandezii și câinii»” (Dilema veche,
2020). 

*
Strania relaxare morală cu care uneori ajungi să

recunoști că o problemă e irezolvabilă. 
*

A.E.: „Poartă-l în continuare pe acest autor pe care
ai început, din generozitate, a-l duce în cârcă. Dacă vrei
să renunți, nu te lasă el din această poziție”.

*
„Claritatea este politețea omului de litere” (Jules

Renard). 
*

Senectute. Logica memoriei bate în retragere.
Uneori începi ceea ce ai terminat, termini ceea ce n-ai
început… 

*
„În cazul oricărui lucru desăvârșit, noi suntem

obișnuiți nu să ne întrebăm cu privire la devenirea lui, ci
să ne bucurăm de stadiul lui prezent, ca și când acesta ar
fi răsărit din pământ printr-o lovitură magică de baghetă.
(...) Artistul știe că opera sa acționează din plin numai

dacă trezește credința într-o improvizație, într-o sponta-
neitate miraculoasă a genezei sale; și astfel el vine în
sprijinul acestei iluzii și introduce în artă, la începutul
creației, acele elemente de neliniște entuziastă, de
dezordine care se extinde orbește, de visare cu urechile
ciulite, ca mijloace de amăgire, pentru a aduce sufletul
privitorului sau al ascultătorului în așa stare, încât să
creadă în izvorârea bruscă a lucrului perfect”
(Nietzsche).

*
Scriptor. Simțim cu toții oarecum la fel, printr-un soi

de fatalitate a existenței, fiecare din noi se cuvine a se
rosti oarecum altfel, printr-un soi de fatalitate estetică.

*
A.E.: „Preconcepția vede în «înțelept» un tip stabilit

în idei fixe, în limite, în rigidități. Eu unul l-aș socoti
mai curând ca un diletant de bună credință, fascinat de
ilimitarea vieții”.

*
„A început nebunia cumpărăturilor pentru

Halloween! Și pentru că în California are loc în fiecare
an un concurs de frumusețe destinat dovlecilor uriași,
zeci de fermieri au luat cu asalt orășelul Half Moon Bay.
Primul loc a fost adjudecat de «Regele Tigru», un dov-
leac de 1066 de kilograme. Fermierul Travis Geinger,
din orașul Anoka, din Minnesota, a plecat acasă cu pre-
miul de 16.450 de dolari după ce «monstrul»  a blocat
cântarul la greutatea menționată” (Click, 2020). 

*
Conserva unei clipe care se poate altera. 

*
A.E.: „S-a așezat în fine de «partea bună» în conflic-

tul dintre tabere, dar tot un trădător se cheamă că este”.
*

„Inima are și vară și iarnă” (proverb oriental). 
*

O stradă cu care te-ai familiarizat în decurs de ani,
dar pe care n-ai mai călcat o vreme. Când o revezi, ți se
pare străină. A căpătat un aer rece, deranjant. Să te fi
înstrăinat tu de tine însuți, să fi devenit un Celălalt care
ezită a se recunoaște în varianta ta anterioară? Un
moment de derută a ființei care nu se mai înțelege cu
sine. 

*
Visul diurn: o maximă libertate a conștiinței, spre

deosebire de cel nocturn, subordonat doar sieși. 
*

„Funcția artei nu este niciodată aceea de a ilustra un
adevăr sau chiar o întrebare. Ea este aceea de a da
naștere unor întrebări care își sunt necunoscute până și
lor însele” (Alain Robbe-Grillet). 
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*
A.E.: „Posteritatea? Privești un autor al altei epoci

ca și cum ar fi un manechin pe care îți încerci propriile-
ți stări de spirit, experiențe, intenții. Fără a fi nevoit a-i
cere voie sau a-i prezenta scuze”. 

*
O melodie înghețată, aidoma apei cînd vine gerul. 

*
„Spune Martin Amis într-o conversație recentă din

Interview Magazine: «Fac parte dintr-o generație care a
văzut o schimbare radicală în felul în care se scriu roma-
nele și în felul în care sunt citite. Nu te mai poți aștepta
ca cititorul să presupună, să deducă, să citească printre
rânduri. Ca o formă de adaptare, scriitorii au început să
insinueze, să facă aluzii, să șicaneze. Acum ei trebuie să
declare. Iar romanele trebuie să fie mai dinamice, ca răs-
puns la o accelerare a realității. Darul lui Humboldt de
Saul Bellow – roman lung, static și digresiv – a petrecut
câteva luni ca bestseller în anii ‘70. Acel public cititor a
cam dispărut». Iar Salman Rushdie îl completează:
«Același lucru s-a întâmplat și cu Complexul lui
Portnoy sau cu Abatorul Cinci și cu o bună parte dintre
cărțile acelei generații. Ficțiunea literară avea atunci o
audiență mult mai mare»” (Dilema veche, 2020). 

*
Jurnal. Însemnări disparate care, în pofida

captivității fiecăreia în propria sa bulă,  încep a comuni-
ca discret între ele, aidoma limbajului morse de care se
slujesc deținuții aflați în celule despărțite de un perete. 

*
„Frunzele veștede nu urâțesc arborii frumoși” (pro-

verb arab). 
*

A.E.: „Îți recomand multă prudență când scrii despre
un autor de clasă modestă. În cazul în care îți scapă o
propoziție excesiv de amabilă, acesta poate s-o foloseas-
că, izolând-o de context, precum un ecuson pe pieptu-i
bombat când iese în public. Am mai pățit-o”.

*
Laptele de capră, utilizat în Antichitate pentru trata-

rea tuberculozei și anemiei. 
*

„Borges! Scrie o literatură pentru literați, parcă
anume scrisă pentru membrii juriului, e un candidat
numai bun, așa cum trebuie, abstract, scolastic, metafi-
zic, de ajuns de neoriginal pentru a găsi o cale gata bătă-
torită, de ajuns de original, în lipsa lui de originalitate,
pentru a deveni o nouă și chiar creatoare variantă a ceva
cunoscut și necunoscut. Un maestru bucătar a-ntâia!
Bucătărie pentru cunoscători într-ale mâncării. (...) Dar
nu Borges mă irită. Cu el și cu opera lui m-aș putea
înțelege, într-un fel, între patru ochi... mă scot din sărite

borgiștii, armata de esteți, cizelatori, experți, inițiați,
ceasornicari, metafizicieni, firoscoși... Acest artist pur
are neplăcuta capacitate de a mobiliza în jurul său tot ce
e mai dubios și mai emasculat!” (Witold Gombrovicz). 

*
Fiind legată la ochi, justiției i s-au dezvoltat com-

pensator alte simțuri, pînă la proporții primejdioase. 
*

Tăcerea: subretă a liniștii.
*

Reîncepi a trăi realmente atunci când fie amintirea,
fie speranța e dominantă. În rest, clipe fără cap și coadă,
în amorfă înșiruire. 

*
Dacă prezentul se reprezintă pe sine, trecutul e pro-

dusul memoriei, care ar putea fi socotită o funcție a unui
prezent prelungit din oficiu (lipsit de scrupule întrucât te
poate trăda cu ușurință), și al amintirii, care, luând
naștere cu ajutorul ficțiunii, are noblețea intemporalului. 

*
„Tărâmul indeterminării, mai vast decât întreg

Universul, cu frontiere difuze care ating Infernul și
Cerul. E centrul de atracție și de activitate al tuturor
demonilor; cu încercări de formare, de deformare, de
uzurpare în această plasticitate atât de misterios disponi-
bilă” (Monseniorul Ghika). 

*
E relativ ușor să simplifici viața conform unor sche-

me conceptuale. Greu e s-o integrezi, cu innumerabile-
le-i complexități, în ea însăși. 

*
„Averea miliardarilor a atins un nou maxim în

perioada pandemiei de Covid-19, depășind 10.000 de
miliarde de dolari grație evoluției foarte bune a burselor
și în ciuda unei economii mondiale în plin marasm.
Potrivit unui studiu realizat de banca elvețiană UBS și de
firma de audit PWC, averea cumulată a miliardarilor se
ridică la nu mai puțin de 10. 200 de miliarde de dolari,
respectiv un nou record, peste vârful din 2017. La acel
moment, averea lor cumulată era de 8.900 de miliarde de
dolari. Ne-am liniștit” (Dilema veche, 2020).

*
„Dragostea îi face pe oameni să se simtă egali”

(Dostoievski). 
*

Deseori pornești de la o nimica toată, de la o frântură
minusculă de existență pentru a cuteza să arunci o privi-
re furtivă asupra întregului său siderant. Altminteri nu l-
ai putea percepe. 

*
O așteptare care te poate fascina precum un surogat

de eternitate. 
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Între proletcultism și estetism
De la Convorbirile cu Goethe ale lui Johann Peter

Eckermann (cu precedente în Dialogurile lui Platon)
și până în zilele noastre, această formulă, devenită
mai mult decât o specie jurnalistică, a contribuit
esențial la cunoașterea vieții, operei, concepției des-
pre lume a marilor personalități naționale și universa-
le. În cazul lui Nicolae Breban, exemplară, din acest
punct de vedere, este Confesiuni violente. Dialoguri
cu Constantin Iftimie, București, Editura Ideea
Europeană, 1994, ajunsă la a doua ediție în 2021. În
scurta adresare Lectorilor mei, scriitorul are grijă ate-
nueze oximoronic avertismentul din titlu, precizând:
„judecățile și mărturiile mele sunt senine și, pe cât
omenește posibil, nepartizane. Am încercat să aplic
poziția, privilegiul și forța autorului clasic, a creato-
rului: calmul moral față de «personajele» sale” (p. 5).

Este, în această mărturie, forța stilistică a unui
veritabil romancier, prezentă și la marii autori de
proză scurtă, de felul unor Caragiale sau Cehov. Radu
Aldulescu spune, într-un interviu, în spiritul acestei
observații, că prozatori sunt mulți, dar romancieri –
puțini. Nicolae Breban este dintre cei puțini, mai ales
în literatura română, ca unul dintre stâlpii romanului
european modern. El reușește, cu asupra de măsură,
să scrie cu o seninătate violentă, cum o face nu numai
în proză, ci și în cărțile de atitudine, încărcându-și-le
încă din titlu la modul polemic, de la Confesiuni vio-
lente (1994) și continuând cu Riscul în cultură
(1997,2007), Spiritul românesc în fața unei dictaturi
(1997), Sensul vieții (Memorii I-IV, 2003-2007),
Friedrich Nietzsche. Maxime comentate (2004),
Vinovați fără vină (2006), Trădarea criticii (2009),
Profeții despre prezent. Elogiul morții (2009), O isto-
rie dramatică a prezentului (2016), Viața mea (2017).

Se cuvine să ne întrebăm de unde vine această
sursă a cumpenei dintre violență și seninătate? Din
chiar natura lui de romancier pursânge, pe care,
altminteri, o și dezvăluie în primul capitol al
Confesiunilor violente, dar și în alte părți, ca în vol. I
din Sensul vieții (2003): „Voi pleda până la ultima
suflare pentru roman, așa cum îl văd eu, mărturisin-
du-mi credința în vitalitatea sa, în «necesitatea sa»,
care e aceea de a-și «susține» nu numai prestigiul
major (...), dar și de a susține întreaga boltă a litera-
turii (...) El trebuie să supraviețuiască în formele sale
majore, el trebuie să «triumfe» și să hrănească nu
numai foamea de istorie sau de «istorii», dar să
întrețină speranța omului contemporan, zăpăcit,
deprimat de un secol brutal, absurd, credința sa în
prezent și viitor, Orgoliul său necesar existenței și
urmașilor săi vizibili!...”. El se revendică dintr-o
generație estetică aflată la antipodul celei predomi-
nante, ideologizată de proletcultism în „obsedantul
deceniu”. În cunoscuta lui carte din 1929, Julien
Benda deja vorbise despre Trădarea cărturarilor, tră-
dare a esteticului ca dimensiune a literaturii și cultu-
rii, în genere. Nicolae Breban extinde fenomenul
până în zilele noastre, vorbind despre trădarea criti-
cii în cartea din 2009. Clasicitatea estetică a
modernității sale este sugerată și de structura în zece
capitole a confesiunilor, dispuse, altminteri, „tema-
tic”, într-o derulare istorică și biografică. Vorbind în
numele generației ᾿60, capitolul al doilea are titlul
Noi aveam un vis estetic, iar visul acesta se cristaliza
în plină conjunctură ideologică impusă de
bolșevizarea României. 

Conceptul de estetic, cel puțin în ceea ce-l
privește pe Nicolae Breban, nu se referă la
„frumusețea scriiturii”, la ceea ce Camil Petrescu, în
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interbelic, numea calofilie, fiindcă puteai fi metaforic
și scriind reportaje comuniste, ca Geo Bogza și alții,
sau romancier liric cu teză, ca Zaharia Stancu.
Scriitura lui Nicolae Breban nu este niciunde calofilă,
ci, aș numi-o ontoestetică, fiindcă merge către o
viziune transideologică, o Weltanschauung senină și
violentă, în realismul ei, încât traseul parcurs de el
este de la modernitatea lirică din Francisca la proza
cvasidostoievskiană (Animale bolnave și
Bunavestire) și la romanul cinic, cum l-am numit eu,
din Singura cale, Jocul și fuga și Frica, kynism în
sensul nietzschean și cioranian al cuvântului, în teo-
retizarea lui Peter Sloterdijk1. Literatura socialistă
era impusă, educativ, după model sovietic, prin vesti-
ta Școală de literatură: „Când i-am cunoscut pe
Labiș, pe Tomozei, pe Raicu, care fuseseră elevi
acolo, am rămas uimit de improvizația care a stat la
baza acestei școli, de nivelul modest al profesorilor.
Majoritatea erau niște impostori. Erau și oameni
inteligenți, de talia lui Petru Dumitriu, dar erau și inși
derizorii” (p. 45). În ce-l privește, el a avut noroc: a
fost perioada când fusese exmatriculat din toate licee-
le din țară. Labiș, apreciază Breban, a fost deformat
de ideologia predată în Școala de literatură, dar era,
totuși, o vedetă, victimă, în cele din urmă, nu numai
a îndoctrinării: „făcuse o promisiune de mare poet,
care nu s-a adeverit (...). Noutatea lui a fost sunetul
nou, sincer, curat, onest, față de maculatura lirică
convențională, care se rostogolea în valuri, în presa
literară a vremii” (p. 46-47). Dar n-a avut șansa să
ajungă la estetic. Nichita Stănescu a avut-o, căci el nu
s-a grăbit, s-a apropiat de alte modele, în primul rând
de Ion Barbu2, care era pus la index, ca întruchipare
a esteticului, în cel mai înalt grad. Am relatat în car-
tea mea despre Ion Barbu episodul în care, din
instinct poetic, Nichita Stănescu l-a asaltat pe autorul
Jocului secund, în „obsedantul deceniu”, ca să-i con-
firme dacă  încercările sale au pecete stilistică. După
multe demersuri, a reușit să-l întâlnească în casa altui
scos din viața literară, poetul Sandu Tzigara-
Samurcaș, fiul criticului de artă și fost director al
revistei „Convorbiri literare”, Alexandru Tzigara-
Samurcaș. Citindu-i poemele aduse, Ion Barbu a clă-
tinat din cap, spunându-i doar atât: „N-au sigiliu!”
Într-adevăr, Nichita Stănescu nu ajunsese încă la
estetic! Iar Nicolae Labiș n-a avut șansa să treacă de

perioada ideologică, din pricina tragicului accident
de tramvai. „Vreau să spun – adaugă Nicolae Breban
– generația aceea ideologică, din care eu nu fac parte,
nici Nichita, nici Matei Călinescu; noi și alte grupuri
literare precum cel de la Sibiu sau al lui Radu
Petrescu, de exemplu, noi nu publicam încă pe vre-
mea aceea. Noi stăteam în cămăruțele noastre, la
periferia culturii române. Eram foarte tineri și aveam
o evoluție greoaie” (p. 48). Făceau parte, altfel spus,
din spița „întârziaților”, nu a „progresiștilor” (vezi
categorisirea lui Baudelaire, din eseul despre
Flaubert). Nicolae Breban atenuează părerea acelora
care au susținut ecuația Labiș-Nichita Stănescu. Au
fost total diferiți: primul venea pe dâra lăsată de
Arghezi (reabilitat, între timp), pe când celălalt, „încă
de la început, era în siajul lui Ion Barbu, un poet ata-
cat pe vremea aceea, un poet ocultat, marginalizat.
Nichita a fost singurul poet tânăr care a făcut școală
la poezia lui Ion Barbu, la poezia ermetică” (p. 49).
Labiș a crezut în comunism, pe când Nichita
Stănescu, nu, debutând cu o carte neizbutită estetic,
deși îi rămăsese în sertar Enghidu, publicat abia în al
treilea volum al său: „Noi speram, aveam un vis este-
tic absurd. Noi speram într-o literatură adevărată. Și
după lansare, multă vreme, grupul nostru a purtat
această etichetă de estetizant” (p. 57).

Asta însemna și disidență? întreabă Constantin
Iftimie. Nu, răspunde Breban. Estetizant era o etiche-
tă descurajantă, o rușine în mijlocul avântului mili-
tant adus nu numai de cei de stânga tradițională
(inclusiv supraviețuitorii avangardei), dar și de marii
„convertiți”, ca Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu,
Tudor Arghezi ș.a. Era mai degrabă o formă de
rezistență prin estetic, prin cultură, alta decât aceea a
exilului, de o amploare supraviețuitoare a românității
din pribegie, înstrăinații având ca stâlp de rezistență
geniul eminescian, în vreme ce autorul Doinei era fie
pus pe lista celor scoși din bibliotecile publice, fie
recuperat ideologic prin Împărat și proletar și Viața.
Sadoveanu a scris Mitrea Cocor, distrugând, atunci,
„toată baza românească, pentru că baza românească
este țăranul”: „Vă dați seama ce rău a făcut cartea lui
Sadoveanu satelor... Un scriitor mare poate scrie și
cărți proaste. Dar Mitrea Cocor nu e numai o carte
proastă, e o carte nocivă, dușmănoasă țărănimii
române” (p. 59). Singurul lucru bun pentru scriitori
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făcut de Sadoveanu a fost legea drepturilor de autor,
luptând pentru ea în 1957. Cam pe aceeași treaptă a
trădării esteticului e pus romanul lui Camil Petrescu,
Un om între oameni.

În schimb, opțiunea pentru modelul estetic a venit
pentru el chiar de acolo de unde nu te așteptai, de la
Editura „Cartea rusă”, care, pe lângă maculatura de
propagandă sovietică, a publicat pe marii scriitori
ruși, de la care a învățat tehnicile estetice ale creării
tipologiei umane, adică lucrul cel mai greu din lume:
„Fără știința creării personajelor nu poate exista o
operă epică. Iar de la Cehov poți învăța asta pentru că
schițele sale au un fel de pedagogie superioară a
creației. La Tolstoi și Dostoievski nu mai poți să dis-
tingi trăsăturile, dacă ești tânăr scriitor. La Cehov,
unele scrieri se apropie de șarjă. De altfel, Cehov a
început ca umorist, și la el sute de schițe scurte sunt
populate cu o psihologie extrem de diversă. Acolo
poți să înveți tipologiile sociale, tipologiile psihologi-
ce. Poți să înveți nu numai tipologia personajelor,
care este o artă extrem de complicată și, din păcate,
cam uitată în vremea noastră, dar și cum să creezi
atmosferă. Eu îndemn pe orice tânăr prozator, care
vrea să facă serios meseria asta, să citească toate cele
10 volume de nuvele ale lui Cehov cu creionul în
mână” (p. 63).

Nicolae Breban nu uită modelele negative în
raport cu estetica. Le găsește, din abundență, și în
spațiul românesc al vremii, la vedete precum Mihai
Beniuc, resentimentar, de pildă, cu Lucian Blaga, cel
retras în „bârlogul lui Faust” și aruncat pe muchea de
cuțit benuciană. Autorul Mărului de lângă drum este
tușat violent: „Era un ins, cum ar zice Nietzsche, pro-
fund resentimentar, un ins primitiv, un carierist fără
scrupule, un ticălos pe scena valorilor. A dus literatu-
ra română la un nivel primitiv de expresie și de com-
portament moral, a jucat exact cum îi cerea amicul
său Gheorghiu-Dej” (p. 64). Nu-i iartă nici pe cei din
generația lui care promiteau a fi mari scriitori, dar s-
au diluat estetic în timp, depărtându-se de vocația lor
reală: „Despre doi inși se vorbea astfel: despre Adrian
Păunescu și despre Ioan Alexandru. Despre Ioan
Alexandru ca de un blagian, iar despre Păunescu ca
de un macedonskian. Amândoi păreau doi posibili
mari poeți. Înainte de a se compromite amândoi din
punct de vedere profesional. Alexandru a luat prea în

serios Viețile Sfinților Părinți, așa cum le-a înțeles el,
iar Păunescu s-a lăcomit după putere. Trebuie să trag
concluzia, aici, că meseria noastră este o meserie care
trebuie să se facă uneori în straie de schimnic. E o
meserie a renunțărilor, e un tip de ascetism care tre-
buie să se sprijine, dacă vrei să rămâi pe șina mare a
vocației și să profesezi tot timpul o veghe aspră pen-
tru menținerea vocației” (p. 68). De fapt, cei doi sunt
amendați pentru că făceau parte dintru-n alt arhetip
cultural, cel militant-avangardist în raport cu
„întârziații” lui Baudelaire. 

Dar se-ntâmplă să se confrunte și cu cei din pro-
priul aluat: Marin Preda, Petru Dumitriu, Eugen
Barbu, tentați să se depărteze de schimnicia esteticu-
lui. Pornește, provocat de interlocutor, de la conflic-
tul dintre Petru Dumitriu și Mihai Beniuc: „Un con-
flict între doi carieriști. Beniuc a fost mai tare ca
Dumitriu, excluzându-l pe celălalt. Petru Dumitriu a
pierdut și, neștiind să piardă, a fugit” (p. 69). Din dis-
perare, prima lui carte publicată în Occident a fost
foarte proastă. Cu șarje vitriolante la adresa lui
Leonte Răutu și Beniuc (Heracle Nițeluș). Abia după
aceea s-a liniștit, s-a întors la estetic, publicând un
mare roman, Incognito, amintind de scriitura din
Cronică de familie. Altfel spus, a revenit, după rătă-
cirile staliniste din Țară, la grupul de vocație breba-
nian, reamintind: „Noi aveam un vis estetic, speram
să instaurăm autonomia esteticului. Eu sper în acest
lucru și astăzi. Cred că Petru Dumitriu avea o psiho-
logie cinică – de a răzbate cu orice preț. Psihologia
lui era, într-adevăr, una renascentistă, a unui artist
adevărat, foarte dotat, care a navigat cu armele cinice
ale politicianului, ale omului de finanțe” (p. 70).
Foarte probabil, Nicolae Breban a sesizat perspicace
dedublarea cinică și kynică a prozatorului: cinic, în
nevoia de a răzbate prin lume, prin cărți trădătoare ale
esteticului; kynic, prin întoarcerea la estetic, în cărțile
memorabile. Reamintesc că această structură dublă
există și în personajele din ultimele romane ale lui
Nicolae Breban, care oscilează între cinic și kynic.

Comparatismul distribuit între Petru Dumitriu și
congeneri continuă cu Marin Preda și Eugen Barbu.
Mai întâi cu autorul Moromeților, după ce are grijă să
remarce periferializarea proprie în perioada prolet-
cultistă, aflându-se în postura de judecător neimplicat
al vieții literare: „Era un cuplu interesant, Preda și

2525CONVORBIRI  LITERARE



Dumitriu. Și am spus imediat: mi-e teamă că se spar-
ge un cuplu interesant. Peste câțiva ani, întâlnindu-
mă cu Preda, el a fost foarte aspru față de Petru
Dumitriu. I-am spus ce crezusem la fuga lui Petru
Dumitriu, că se sparge cuplul lor. Nu l-a deranjat prea
mult că l-am pus în cuplu cu Dumitriu, însă mi-a spus
clar că Petru Dumitriu e o lichea” (p.70-71). Mai
mult, nu numai că e o lichea, dar scrie și prost: „Preda
era pornit contra lui. Și nu și-a dat seama că a pierdut,
dispărând acest cuplu” (p. 71). Dumitriu, fugind în
Occident, Preda și-a pierdut emulul care-l ținea în
performanță estetică: „El poate în mod răutăcios s-a
bucurat că a rămas singur, deși mai era un al treilea,
ca să zic așa, Barbu, care însă nu era pe același plan
cu ei doi. Barbu era cu o treaptă mai jos decât Preda
și Dumitriu, și ca scriitor, și ca onoare” (Idem). În
ciuda acestui fapt, critica ideologică i-a pus pe cei doi
în conflict, pierzând din vedere esteticul.

În anticamera Europei 
Prin estetic, generația lui Breban se angajase în

ceea ce, peste ani, Harold Bloom va numi bătălia
pentru Canonul Occidental. Prin proletcultism, regi-
mul sovietizant abandonase, practic, europenitatea
literaturii, căzând într-o desincronizare letală cu ceea
ce reprezenta marea civilizație și cultură  fundată pe
moștenirea greco-romană și pe creștinism. Nu întâm-
plător, primul capitol din Confesiuni violente se inti-
tulează În anticamera Europei. Ideea europeană, în
ecuație organică cu specificul național, era și visul
marilor intelectuali și scriitori interbelici, de la E.
Lovinescu, G. Călinescu, Lucian Blaga și Nichifor
Crainic până la generația lui Mircea Eliade și Vintilă
Horia. „Gândirea” lui Nichifor Crainic, ca și
„Convorbiri literare”, a fost o revistă de ținută euro-
peană, cu colaboratori din toate grupările literare.
Desprins de „Gândirea”, Vintilă Horia a creat revista
„Meșterul Manole”, cu impuls spre o europenitate vie
a culturii românești. Reînviind o revistă de tradiție,
Nicolae Breban a creat, la rându-i, „Contemporanul.
Ideea Europeană”, cu o editură similară, susținătoare
a europenității românești. Își începe confesiunile
polemizând cu acuzațiile de nihilism aduse lui
Cioran, cel mai important kynic european de după
Nietzsche, pe  acesta revendicându-și-l de maestru
(Friedrich Nietzsche. Maxime comentate), discipol,

la rându-i, al lui Schopenhauer, ca și Eminescu, cel
învinuit de comuniști, dar nu numai, de pesimism
reacționar și sinucigaș. Gândirea estetică este însă
paradoxală, ermetică, pentru mințile ideologice: „Am
văzut mulți intelectuali români care, neînțelegând
teoria scepticismului filosofilor germani, nu l-au
înțeles bine nici pe Cioran. Și lui Schopenhauer i s-a
reproșat că predică rezolvarea existenței omului prin
sinucidere. Schopenhauer susținea că voința oarbă,
care stă la baza speciei umane, această capacitate a
omului de a produce mereu suferință, nu poate fi era-
dicată decât prin extincția speciei umane3. Și mulți
netoți din vremea lui, și după aceea, i-au reproșat că
nu s-a omorât el însuși, neînțelegând că filosoful
vorbește de o geneză a suferinței la nivelul speciei
umane. Nici sinuciderea lui Schopenhauer, nici sinu-
ciderea lui Cioran nu ar rezolva această continuă
generare a suferinței pe care o produce voința oarbă
de a fi. Așa putem înțelege scepticismul cioranian...
Una din frazele lui capitale, «tragedia nu este moar-
tea, ci nașterea noastră» este revelatoare. Nașterea e
tragică pentru că ne pune în situația unei probleme de
nerezolvat, care este conștiința umană față în față cu
vidul cosmic ce ne așteaptă după moarte” (p. 9-10).
Este vechea dilemă a prințului Hamlet, prezentă și la
Eminescu, dar, dincolo de ei, în enigma atitudinii
dacilor în fața nașterii și a morții, rezolvată în
creștinism prin kenoza Mântuitorului. Legăturile
acestea tainice, criptice, între veacuri de existență
umană, arătându-se și mai enigmatice cu acel
memento mori eminescian, face și din Cioran un
român și un european arhetipal, intuiește Nicolae
Breban: „Eu personal, ca ardelean, sunt iritat de mulți
indivizi care n-au trăit aceste experiențe seculare, dar
fac mult caz de patriotismul ieftin, zăngănitor, cum o
făcea cu nerușinare și Ceaușescu. Iată de ce este
firesc să cred că Cioran e un profund bun român și,
pentru că nu este un naiv, își permite să facă parado-
xuri, cum spuneam, ca să atragă atenția asupra unor
idei profunde. Și ce poate fi mai paradoxal decât un
om care vine din Mărginimea Sibiului, din sudul
Transilvaniei, și declară la Paris că el e fericit că nu
are origine, sau că e fericit cu originea lui obscură,
care nu e încărcată de întreaga memorie a Europei
Occidentale. Cioran este un mare român, nu prin
declarațiile lui directe, pe care le poate face aproape
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oricine, ci prin aceea că afirmă spiritul românesc în
Europa la o înaltă tensiune” (p. 11).

Ceea ce omite Nicolae Breban să facă în această
extraordinară înțelegere a lucrurilor este să remarce
ligamentul eminescian al gândirii cioraniene, care
este mărturisit de Cioran însuși: Rugăciunea unui
dac. De fapt, o și spune înfățișând experiența aruncă-
rii mănușii în plinătatea culturii franceze. Arma due-
lului său, cea imbatabilă, recte estetică, în același
timp, s-a fost limba franceză, ca la noi limba română,
adaugă imediat romancierul. (Să nu uităm că filoso-
ful a insistat mereu că două creații majore salvează
poporul român în fața istoriei și a neantului valah:
limba română și Eminescu!). I-au trebuit lui Cioran
trei decenii ca să-i răpună pe francezi, să fie recunos-
cut învingător, el care venea din neant „să exerseze
într-o zonă în care ei ne privesc de secole de sus, de
la balconul spiritului. Și a reușit să se impună într-un
gen – eseul filosofic, eseul sentențios...” (p. 12).
Biruința lui Cioran în cultura franceză este, pentru
Nicolae Breban, o mare victorie a esteticului în haina
stilistică a limbii franceze, după ce se făcuse proba și-
n scrierile românești, cu Marin Preda și Petru
Dumitriu. Breban regăsește teoria cuplurilor din Țară
și pe terenul limbii franceze: Cioran versus Eugen
Ionescu. Autorul Rinocerilor se declarase de dreapta
în vreme ce în Franța intelectualii erau fascinați de
stânga. În schimb, Cioran a rămas într-o espectativă
detașată de politic: „El trăia în profunzime tragedia
poporului român. Dar o includea într-o tragedie mai
largă, istorică. Nu a alunecat rapid în polemica, puțin
cam vehementă, a lui Ionesco, împotriva comunis-
mului” (p. 12-13). Așa s-a născut, în Occident, păre-
rea că tot ce e valoros în Est este de ordin contestatar,
de unde prestigiul de care s-au bucurat Alexandr
Soljenițân, Paul Goma, Milan Kundera ș.a.m.d.:
„Occidentul are o imagine a Estului, și mai ales a
României, disprețuitoare. Își închipuie că singura
valoare pe care o are literatura noastră este valoarea
contestatară politic și că în spate nu se ascunde o
reală valoare estetică. De altfel, câțiva occidentali au
spus că Goma este cel mai mare scriitor român.
Ionesco a fost primul care a făcut această afirmație
eronată. Eu n-am spus niciodată că Goma nu are
talent. Am fost totdeauna împotriva zvonurilor lansa-
te de securitate că Paul Goma4 nu are talent. Însă a

declara că e cel mai talentat scriitor român în viață
este o minciună. Ionesco s-a pretat la acest lucru. A
scris în Le Figaro, la începutul anilor ᾿80: «Paul
Goma est le plus grand romancier roumain». Ceea ce
este fals – Goma nici nu este un romancier” (p. 13-
14). Asta după exigențele definirii unui romancier
postulate de prozatori precum Breban și Radu
Aldulescu. Cu alte cuvinte, autorul Fricii repune în
standardele valorilor criteriul estetic lovinescian,
abandonat, bunăoară, tot din perspectivă politică de
către Monica Lovinescu, ale cărei evaluări s-au dove-
dit evanescente de îndată ce Paul Goma, Vintilă
Horia sau Constantin Virgil-Gheorghiu n-au mai con-
venit ideologiei corect politice de aiurea. Viitorul
românității, atrage atenția Nicolae Breban, sunt valo-
rile temeinice: „stejari spirituali: Eminescu, Blaga,
Brâncuși, care arată că noi avem perenitate. Spirite
mari care vin din adâncuri” (p. 18). Tripleta de aur a
celor trei state românești. Și care arată că teoria boi-
cotului istoriei despre care vorbea Lucian Blaga este
doar o metaforă: „Noi am rezistat atacând, fiind tot
timpul în istorie. De altfel, noi, ardelenii, am și intrat
în istorie atacând, creând Școala Ardeleană, curentul
cel mai puternic românesc, nu numai cultural, dar și
politic, care a făcut posibil Ardealul românesc și
România Mare” (p. 20). Școala Ardeleană a fost con-
fruntarea decisivă cu latinitatea occidentală, Blajul
devenind „Mica Romă” și în viziunea lui Eminescu.
Altminteri, în exegeza fulgurantă a lui Nicolae
Breban, Eminescu este maxima occidentalizare a
românității noastre culturale.

Note:
1. Peter Sloterdijk, Critica raţiunii cinice, I-II, trad. din

germană, de Tinu Pîrvulescu, Iași, Editura Polirom, 2000.
2. Cf. Theodor Codreanu, Ion Barbu și spiritualitatea

românească modernă. Ermetismul canonic, București,
Editura Curtea Veche, 2011.

3. Momentul Noe din Biblie este elocvent pentru o ase-
menea extincție a omenirii decăzute.

4. Paul Goma s-a stins din viață, uitat de cei care altă-
dată l-au „prețuit”, în anul pandemiei de coronavirus, la 25
martie 2020, la Paris.
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Cu acest titlu reiau, în traducere, un vers al lui
Fernando Pessoa din Păzitorul de turme. Cred că e
bine să redau aici întreaga secvență din respectivul
poem, XXXIX. „Cel mai straniu din tot ce e stra-
niu/ Mai straniu ca visele oricăror poeți/ Ca gândi-
rea oricăruia dintre filozofi,/ E că lucrurile sunt
chiar ceea ce par ele a fi/ Și că nu e nimic de-
nțeles” (traducere de Roxana Eminescu). 

Sunt absolut surprinzătoare asemenea spuse.
Sigur, e vorba de versuri și nu de simple judecăți cu
privire la stările de lucruri. Iar versurile, așa cum
știm, dispun adesea de o libertate neobișnuită, greu
comparabilă cu a altor forme de expresie. Cu toate
acestea, ne reține uneori tocmai gândul pe care par
să-l facă auzit. Întârzie în mintea noastră ecoul unui
anumit gând, ca și cum am uita că e vorba de rosti-
rea poetică și imaginarul acesteia. Nu avem cum ști
dacă poetul a avut în vedere așa ceva, însă ne lăsăm
atrași de ceea ce par să spună cuvintele sale. În
cazul de față, gândul neașteptat că lucrurile sunt
exact ce par să fie, fără nici o distanță între a fi și a
părea să fie, fără nimic ascuns ori voalat, încât, pur
și simplu, nu e nimic de înțeles. Ar fi destul,
bunăoară, dacă le-ai vedea așa cum se lasă văzute,
cum apar deodată simțurilor tale, fără a te mai
gândi la o semnificație sau alta. Poemul se încheie
cu o terțină ce pare să sugereze o astfel de posibili-
tate: „Da, iată ce-au învățat singure cele cinci
simțuri:/ Lucrurile nu au semnificație: au
existență./ Lucrurile sunt unicul sens tainic al
lucrurilor”. Sigur, ai putea să lași deoparte orice
gând cu privire la cele spuse. Dar e greu să nu te
întrebi, bunăoară, ce experiență ar fi în stare să-ți
descopere lucrurile în simpla lor existență. Oare e
posibil un asemenea mod de percepție? Am putea
vedea lucrurile din jur dincoace de orice
semnificație pe care o au în mintea noastră?

În mod obișnuit ne este străin acest mod de
situare în lume. Cel mai adesea – dacă nu cumva
întotdeauna – lucrurile ni se arată așa cum învățăm
să le percepem, cum le numim și le vedem prin
reprezentările noastre. Nu e vorba, așadar, de
prezența lor nemijlocită, dar nici de o percepție pur
subiectivă. Lucrurile ni se arată de fapt în spațiul de
posibilitate al unor semnificații. Și tocmai astfel
ajung să apară, de exemplu, ca „prezente” sau
„absente”, „pure” sau „impure”. Nu întâmplător
avea să se spună că tocmai cuvântul conferă lucru-
rilor un mod de existență1. Intervine însă și altceva.
Faptul că accesul la lucruri e mediat – de limbaj,
imagini și reprezentări – aduce cu sine o bifurcație
în privința modului lor de apariție. Mai bine spus, o
distanță aproape inevitabilă între a fi și a părea să
fie. Le avem în față așa cum ne apar – eventual, așa
cum par să fie – și nu ca atare. Chiar și atunci când
socotim că nu se poate vorbi de lucruri „ca atare”,
o asemenea distanță nu ne dă pace. 

Ce anume aș vrea să spun? În mod obișnuit noi
credem că lucrurile nu sunt ceea ce par să fie. Nu
sunt întocmai cum ne apar nouă. În consecință,
simțim nevoia să căutăm ceea ce nu se vede sau nu
apare și, astfel, să ajungem la posibile înțelesuri.
Las deoparte acum întrebarea dacă e întemeiată o
asemenea credință, că lucrurile nu sunt în ele însele
așa cum ne apar2. Imediat ce căutăm posibile
înțelesuri, vedem că lucrurile nu pot fi ușor
înțelese, uneori fiind de neînțeles, mai ales când e
vorba de fapte omenești. De exemplu, răul imens
apărut pe neașteptate într-un spațiu de viață, pre-
cum, în aceste zile, războiul din spațiul ucrainean.
Ai deodată în față suferința uriașă a unor
comunități de oameni, întâlnirea lor de orice clipă
cu moartea însăși, transformarea unor orașe întregi
în ruine și, în același timp, cruzimea teribilă a celor
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care au decis așa ceva. Astfel de lucruri sunt greu
de înțeles. Desigur, le găsim unele explicații, moti-
ve sau obsesii întunecate, însă niciodată suficiente
prin ele însele. De neînțeles pot să apară și alte
lucruri, absolut diferite de acestea, precum cele de
care ne minunăm pur și simplu. Bunăoară, curajul
neobișnuit al unor oameni care se apără în fața rău-
lui, sacrificiul de care nimeni nu știa că sunt în stare
și dorința lor de a trăi din nou împreună. Există și
astfel de lucruri, care, deși firești într-o privință, ne
apar de-a dreptul minunate, greu de înțeles ca atare. 

De ce totuși, uneori, ne reține gândul că nu e
nimic de înțeles, cum spune poetul invocat mai
sus? Ce anume ar putea să apară astfel și în ce clipe
aparte? 

Revin la poemul lui Fernando Pessoa și la acele
versuri din prima secvență ce iau o formă interoga-
tivă. Întrebările par să privească tocmai posibilita-
tea unui sens tainic al lucrurilor și felul în care
acesta ar putea să se arate. „Misterul din lucruri pe
unde-i?/ Pe unde-i și nu vrea să apară,/ Cel puțin să
ne arate că e mister?/ Ce știe pârâul, ce știe copa-
cul,/ Și eu, care nu-s mult mai mult decât ele, ce
știu?” Într-adevăr, e neobișnuită puterea de expre-
sie a acestor versuri, maniera aparent ingenuă de a
numi ceva de primă instanță. Lucrurile numite aici
țin mai ales de lumea datelor naturale, dincoace de
faptele noastre echivoce și de conceptele abstracte.
Însă nu e vorba de simpla negare a ceva enigmatic.
Sesizabilă mai curând e nevoia distanțării de o
veche pretenție omenească, cel mai adesea vană.
Anume, pretenția omului de a identifica imediat un
mister, un sens tăinuit, cu aproape orice lucru per-
ceput. Și de-a nu mai vedea acel lucru așa cum –
simplu și firesc – se oferă simțurilor noastre. Mereu
i-a plăcut omului să spună că vede tot felul de sen-
suri și enigme, deși, cel mai adesea, nimic nu justi-
fică o asemenea credință. Afirmă ușor că surprinde
și înțelege anumite sensuri („ascunse”, „tainice”),
le bănuiește întruna și oriunde, încât nu mai vede
lucrurile așa cum apar. Oamenii au nevoie de
semne și minuni, iar dacă nu le primesc din senin,
știu să le numească singuri ori să le inventeze pe
loc, ajung să le vadă ușor și peste tot. Față de o ase-
menea pretenție, veche și extinsă, cel care vorbește
în aceste versuri preferă să se distanțeze cât mai
mult posibil. Însă atitudinea sa nu este de simplă

negație. Distihul ce urmează pare elocvent în acest
sens: „Mereu când la lucruri mă uit și gândesc la
ceea ce oamenii gândesc despre ele/ Râd ca pârâul
sunând răcoros pe o piatră”. Multe văd și gândesc
oamenii, multe știu ei să bănuiască. Dincoace, însă,
privirea se întoarce către lucruri, către simpla lor
prezență, regăsind acea bună dispoziție pe care o
generează percepția acestora, a unui pârâu, de
exemplu, a unui copac sau a celor din preajma lor. 

E adevărat, avem în față câteva versuri, cu jocul
și libertatea lor aparte, încât nu știm dacă tocmai un
anumit gând caută să-l facă resimțit. Discuția des-
pre ce ar dori un poet să „spună” ori să „transmită”
e adesea lipsită de sens. Desigur, rostirea poetică nu
interzice așa ceva. Aș tinde să cred că aceasta nu-și
propune nici să spună ceva anume, nici să suspende
o asemenea posibilitate. Ea lasă libere ambele
posibilități, ca și altele asemănătoare. Mai bine
spus, îi lasă cititorului întreaga libertate în această
privință. De aceea cred că discuția despre ce ar dori
un poet să spună ori să transmită, ce idee ar vrea să
exprime, e adesea lipsită de sens. S-a vorbit mult
despre o posibilă intentio auctoris, în concurență
cu intentio operis și intentio lectoris. Mai relevante
însă mi se par discuțiile cu privire la posibile „efec-
te de sens” ale celor scrise sau spuse. De obicei
imprevizibile, acestea apar străine deopotrivă celui
care scrie sau vorbește. Uneori, probabil, sunt sesi-
zabile anumite dispoziții sau intenții, însă cel mai
adesea rămân indeterminate ca atare. De aceea, nu
aș vrea să afirm că, în versurile de mai sus, ar fi
adus în față tocmai un anumit gând. 

Doar că uneori, așa cum ne sugerează câteva
versuri, nu e nimic de înțeles. Și nu pentru că
înțelegerea unor lucruri ar fi imposibilă, nici pentru
că ar fi inutilă. Ci întrucât, în unele clipe, un mod
anume de a privi lucrurile nu-și mai cere nimic în
plus. Bunăoară, când anumite lucruri ajung văzute
în simplitatea lor de primă instanță, precum râul
sau piatra, copacul sau apa și cele din apropierea
lor. Sau atunci când imaginea unui chip nu-ți mai
cere să cauți altceva dincolo de ea însăși. Dar și
atunci când simțurile tind să se elibereze de povara
unor semnificații sau concepte, de obicei supra-
adăugate. Am fi tentați să spunem că e vorba în ast-
fel de cazuri de o privire pur contemplativă. Sau
dezinteresată, gratuită. Însă nu ar trebui să ne gră-
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bim cu asemenea idei3. Unii interpreți ai poemelor
din Păzitorul de turme au vorbit despre o întoarce-
re, cumva parodică, la vechiul stil pastoral. Au fost
atenți la heteronimul adus în joc („Alberto Caeiro”)
și la vocea împrumutată celuilalt. Sau la maniera
experimentală de a scrie. Dar și la o posibilă
motivație religioasă, precum aceea de a vedea
lucrurile așa cum au fost create dintru început. Alții
s-au grăbit să explice în termeni savanți maniera lui
Pessoa de a scrie, ca să-l așeze într-o anumită cate-
gorie sau într-o tabără literară. Însă mi-e teamă că
asemenea interpretări pot ușor să ne atragă în păca-
tul de a vedea într-un poem tot felul de sensuri și
concepte ascunse. Din câte îmi dau seama, versuri-
le lui Pessoa se doresc la distanță de așa ceva.
Exact ca aici: „Mereu când la lucruri mă uit și gân-
desc la ceea ce oamenii gândesc despre ele/ Râd ca
pârâul sunând răcoros pe o piatră”. Versul din urmă
lasă deoparte orice atitudine prezumțios ideatică.
La un moment dat, vorbirea pare să devină
sentențioasă, aproape oraculară: „Căci unicul sens
tăinuit din lucruri/ E-acela că n-au nici un sens tăi-
nuit”. Însă mult mai evident e faptul că, în acest
loc, poetul preferă o formulă perfect antinomică,
abisală ca atare și deopotrivă ludică, în umbra unui
discret umor.

Uneori, într-adevăr, nu e nimic de înțeles, așa
cum pare să spună poetul. Nu înseamnă că totul în
fața noastră devine plat sau indiferent. Eventual,
lipsit de ceva enigmatic. Această lume de lucruri,
imagini și cuvinte poate oricând să ne surprindă. O
face mai ales când, într-un mod simplu și liber,
contrariază cu totul mintea omenească, vechile ei
obișnuințe și convingeri. Bunăoară, când ai în față
ceva ce este întocmai cum apare, ceva a cărui stra-
nietate e dată chiar de faptul că este așa cum este.
Sau când ai în față ceva absolut singular în
concretețea lui. Simțurile noastre, precum cel al
lucrurilor elementare, dar și cel al vieții, pot să des-
copere în unele clipe mai mult decât am putea
imagina. 

Să revedem încă o dată fragmentul amintit
inițial. „Cel mai straniu din tot ce e straniu/ Mai
straniu ca visele oricăror poeți/ Ca gândirea orică-
ruia dintre filozofi,/ E că lucrurile sunt chiar ceea
ce par ele a fi/ Și că nu e nimic de-nțeles”. Desigur,
avem în față versuri și nu enunțuri dintr-un op

savant. Prin urmare, firesc ar fi să le citim în tăcere,
spre a ne bucura de ivirea minunată a cuvântului și
de acea stare cu totul aparte pe care poate să o indu-
că în suflet. Nu ne oprește însă nimeni să ne gân-
dim la ceea ce ar putea sugera asemenea versuri.
De exemplu, absența distanței dintre a fi și a părea
să fie. De obicei, ne reține tocmai puterea imensă a
acestei distanțe, care, cum știm, a contat mult în
întreaga cultură filosofică de la Platon încoace. E
pusă la lucru de aproape fiecare dintre noi, îndeo-
sebi când gândirea devine nesigură sau bănuitoare.
Însă versurile de mai sus caută să o lase în urmă, ca
și cum în lumea lor ar fi irelevantă. Și, cu adevărat,
uneori e irelevantă, chiar artificioasă ori greoaie.
De ce lucrurile văzute ar ascunde fatalmente ceva
nevăzut? De ce s-ar ivi tot timpul o adevărată pră-
pastie între a fi și a părea să fie? Cel puțin uneori
nu e nimic ascuns. În unele clipe și pentru un mod
anume de a privi lucrurile, acestea sunt chiar ceea
ce par să fie. Atunci, stranie cu adevărat, dacă nu
cumva mirabilă, este tocmai simpla și pura lor
apariție.

Note:
1. Eugeniu Coșeriu discută în termeni riguroși această

chestiune. Limbajul „conferă existență lucrurilor”, nu în
sensul că le creează ca entități, ci întrucât, prin numire și
semnificare, le constituie modul distinct de ființare. În
consecință, actul de semnificare e prealabil în raport cu
distincția între existență și nonexistență (cf. Omul și limba-
jul său, Iași, 2009, pp. 11-13). Faptul ca atare nu i-a fost
străin lui Fernando Pessoa; în Cartea neliniștirii spune la
un moment dat: „Nu există nimic real în viață care să nu-și
datoreze existența faptului că a fost bine descris” (traducere
de Dinu Flămând, Humanitas, 2012, p. 52).

2. Discuțiile, vechi de altfel, au fost reluate cu noi argu-
mente mai ales în posteritatea lui Nietzsche. Tensiunea ca
atare se păstrează chiar și atunci când am avea motive să
credem că distanța dintre a fi și a părea să fie e iluzorie.
Probabil că mai potrivit ar fi să reținem un paradox: cu fie-
care mod de apariție survine și ceva „în sine”, oricât de
estompat sau nesigur, iar acest „în sine” e sesizabil atât cât
apare într-un fel sau altul.

3. În unele situații, fără a fi vorba de o atitudine con-
templativă, cele văzute nu mai au nevoie de argumente și
elocvență. De exemplu, în fața unor imagini cu oameni
terorizați și orașe întregi în ruină, imagini transmise chiar
de acolo unde au loc asemenea orori, ce argumente ar mai
fi necesare pentru a percepe absurdul celor petrecute? Ce ar
mai fi de înțeles „în spatele” acestor lucruri terifiante?
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Într-un „val cărturăresc” de sfârșit de veac XVII,
Iorga cuprindea și „două scrieri, o traducere și o prelu-
crare”, de Dimitrie Cantemir, „mare adversar al
Brâncoveanului, trăind, la Constantinopol, între greci
de mare învățătură, turci cărturari și acei francezi <...>
primind bucuroși pe acest oriental occidentalizat”. Spre
deosebire de fratele său mai mare, Vodă Antioh,
Dimitrie, „căsătorit cu Casandra Cantacuzino și părând
a-și fi căpătat drepturi și asupra Tronului muntean”, pe
când cumnatul său Iordachi (Gheorghe) și le invoca,
„sub scutul imperialilor” și „prin căsătoria cu
Luxandra, fiica unuia din beizadelele lui Antonie Vodă
Ruset”, pentru Scaunul Moldovei, avea „să aducă în
Iași o nouă orientare culturală”. Încă fiind „în frumosu-
i palat constantinopolitan, întregindu-și zilnic larga
învățătură și întrebuințând, pentru a-și caricaturiza
dușmanii, forma întrupării în animale, ca în vechiul
roman grecesc”, crezu că „e vremea”, pentru „neamul
său”, pe care deocamdată îl vedea numai „moldove-
nesc”, să se împărtășească „și de roadele ce-i fuseseră
până atunci ascunse, ale gândirii apusene”.

Prima dintre cele „două scrieri”, tipărită la Iași, în
1697, era „traducerea de Dimitrie a  unei cărți a dască-
lului său, Ieremia Cacavela”, Tălmăcirea Liturghiei, cu
prefață „iscălită de Lupu Bogdan, cumnatul
Cantemiriștilor” și nu de vreun „vlădică moldovean de
o slabă pregătire călugărească”. Cealaltă „scriere”,
Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, „inspira-
tă”, în aprecierea iorghiană, de același dascăl Cacavela,
era de ținuta unei „opere greco-romane”, ca „lucrare de
morală strict religioasă, opuind omului pasiunilor, care
e Lumea, omul gândirii filosofice, Înțeleptul”, într-un
„dialog vioi, uneori de o iute notă populară ce arăta cât
de mult rămăsese la tinerii Cantemirești spiritul vechi
răzeșesc al familiei”, „dialog” înălțat prin „întrebări”,
adeseori retorice; „în descripții frumoase <și> duioase
cuvinte”, tânărul cărturar Dimitrie, „care a cerut lui
Cacavela o scrisoare de recomandație”, recurgea la pro-
cedeul de asemenea retoric și frecvent urmat de intelec-
tuali europeni ai timpului de „a se închina”, preambular,
cuiva „mai sus stătător”, în cazul dat „lui Antioh, ca

unui frate dulce și iubit”, de viața Lumii, „de cel ce
scria, îndepărtat”, însă mereu „apropiat <...> sufletului
neoprit și prin toate pătrunzătoriu”; lui Dimitrie „îi
veneau, sub condei, cuvinte calde, în aliniate diminuti-
ve, când, către ai săi, scria din acel «Udriiu» al unui exil
de diplomatic zălog”.

În spirit critic, de îndeosebi istoric literar, Iorga
observa „carența” că „limba slavonă dădea”, în Divanul
cantemirian, „pentru noțiuni neobișnuite, altele, de un
sunet urât”;  mai observa că Dimitrie Cantemir cărtura-
rul nu vădea „curajul de a face precum acel logofăt
brâncovenesc care căuta în limba latină, fie și numai în
cea obișnuită în viața publică a Ardealului, termeni pen-
tru ideile noi”; de asemenea, că „din latină și greacă
împrumuta o topică imposibilă”; în fine, că, deși „prin
neobișnuita carte se începea un drum nou”, urmarea
acestuia avea să „lipsească” la  măcar Cantemir, fiindcă
acesta s-ar fi abținut să mai utilizeze „elementul con-
temporan”, cu miză politică și de natură a-i compromite
însăși „intenția de tipăritură”, într-o vreme când „prin
Țară nici cronicile nu puteau să circule altfel decât în
manuscript”.

Și cronicari munteni, dintre mai ales cei „puși să
scrie cronică oficială”, dădeau semne „de abținere”, sub
chiar consemn de „politică brâncovenească”, de la anu-
mite dezvăluiri de „secrete amănunte”  de viață contem-
porană,  care, peste timp, prin secolul al XIX-lea româ-
nesc, aveau să imprime mult colorit așa-numitor
„cestiuni de persoană”. Radu Greceanu fu, în constata-
rea iorghiană, „pus” să fie „alcătuitor de istorie la
comandă, fără judecată personală, dar și fără căldură,
operă a unui om învățat, deprins cu cetirea scrierilor
Antichității, dar fără nicio personalitate și mai ales
fără voia de a și-o manifesta; ochiul stăpânului observă
tot ce se spune și, cum deosebitele persoane n-aveau
totdeauna aceeași atitudine față de dânsul, de  aici
refacerea unui text care din fericire ne e păstrat în mai
mult decât o formă; o sărăcie sufletească, naturală și
impusă, domină totul; oprită întâmplător la capitolul
110, nu știm în ce fel să se fi oglindit în spiritul unui om
atât de dezvoltat tragedia finală a strălucitului domn”.
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Se înregistra, așadar, în „cazul” Greceanu și „sub ochi”
de monarh brâncovenesc, „o istorie” calificabilă ca „de
Curte”, de gen intens ilustrat de nu puțini cărturari
europeni dedați, spre finele secolului al XVII-lea și pe
timpul celui următor, unui „merceneriat” intelectual, de
„propagandă” sau de justificare de mai fiecare „politică
princiară”, prin raportare la „dreptul natural, ciclic”.
Considerarea ca „de comandă” și „sub ochiul stăpânu-
lui” a „istoriei” lui Radu Greceanu s-a asimilat, la
Iorga,  unei evidențieri, pe mult „gustul” lui, a plusului
de valoare al „însemnărilor moldovenești <...>,
însuflețite și de un nobil control de sine al lui Miron
Costin”, chiar și al fiului Logofătului, Nicolae, „în
compilația care urma operei părintelui său”, sau al lui
Ion Neculce, „cu darul”, acesta, „de a înjgheba”, în
„oglindiri de memorie admirabil de vie <...>, una din
cele mai importante opere literare privind trecutul
Moldovei”. 

Și totuși, deși cam „singulară” și, cum constata
Iorga, „din acea boierime intrigantă și cârtitoare”, avea
să răzbată, și pentru Muntenia, „o scriitură” cu valențe
literare, „dată, în continuarea cronicii de opoziție contra
lui Șerban Vodă, de fiul prigonitului <sub amintitul
domn> Hrizea”, Radu, zis, după localitatea Popești, „de
baștină-i”, și Popescu. În evaluarea iorghiană, „acel”
Radu a realizat „o expunere de un pitoresc care, în
coloarea, dar și în vulgaritatea lui, întrecea și pe acela
al celor mai vioaie din cronicile moldovenești. Ce nu e
acolo în mici tablouri familiare și pătimașe! Alegerea și
întoarcerea lui Brâncoveanu în ciuda speranțelor vădu-
vei Cantacuzinului <Șerban> mort, solia la Viena <...>,
caricatura lui Bălăceanu, care umbla, cu tot neamul
său, după niște păreri nebune, și aceea a lui Heissler
<...>, greutățile cu Imperialii și cu Tökoly, afacerile
moldovenești, cu uneltirile și de acolo. Se va ajunge la
împrejurările de la 1711, cu trădarea lui Toma
Cantacuzino, nebun și sfătuit de unchi, și la tristele
lucruri care urmară”. În acele „lucruri”, Iorga sesiza
„mâna” de intrigant a Stolnicului Constantin
Cantacuzino, tot mai captat, acesta, „de politică”, prin
detașare „dușmănoasă” față de Brâncoveanu, dar și
„priincioasă” rotunjirii „scutite” de „serviciu adus
Brâncoveanului” a Istoriei Țării Românești, „scriitură”
începută cam de pe la 1795.

Sub același „ochi domnesc”, atât de stăruitor întru
„stânjenitoare comandă de cronică oficială”, frizant,
iorghian vorbind, de chiar „absolutism apusean al vre-
mii”, avea să capete monarhia brâncovenească o
deosebită strălucire culturală; „și muzica se învrednici
de ocrotirea Brâncoveanului”; „sub el”, la 1713, călu-
gărul Filotei, „fiul agăi Jipei, ucenic al părintelui

Teodosie din Sfânta Mitropolie”, crea „un nou text” în
„a noastră de țară și de obște limbă”, cu „cea mai
multă dulceață și cuviință a versurilor”, de a sa
Psaltichie, „vlahomusichie” („Dumnezeiasca socoteală
a Măriei Tale cum ceale ce să cântă în besearică nu
numai să se cânte, ci să se și înțeleagă de ascultătorii
creștini”); de cea mai cuvenită „laudă adusă lui
Constantin Vodă” erau, firește, „frumoasele clădiri
datorate mărinimiei sale”; forma „frumoasă” și „solidi-
tatea” acelor „clădiri” reflectau, cu pregnanță, aspirația
și starea de domnie viageră a lui Brâncoveanu, pe o
vreme când, în „săraca” Moldovă, domnii „se schim-
bau, după <parcă> o datină stabilită, la fiecare trei ani”;
Brâncoveanu se ilustra, în mai ales acel domeniu, „al
clădirilor”, ca monarh; așa „cum Ludovic al XIV-lea,
model pentru toată lumea europeană, a părăsit Parisul
ca să se așeze, urmând un exemplu spaniol, în
Versailles, creațiunea sa, tot așa Brâncoveanu, care pre-
feră și Târgoviștea Bucureștilor, se gândi la fundația sa
bisericească, menită a fi o necropolă pentru un neam ale
cărui rămășițe sunt împrăștiate și pierdute prin  fatalita-
tea sorții”; „de la început, a lucrat la Hurezi <...>, cetate
a închinării lui Dumnezeu și, pe alături, a glorificării
domnești de sine”; „case brâncovenești s-au ridicat în
marginea Bucureștilor, la Mogoșoaia, de unde pornea
podul, pavagiul cu loadbe de stejar, și unde lângă pala-
tul cu loggii grațioase și bogate picturi istorice,
bisericuța prezintă familia, încă tânără, a ctitorului”; de
partea lor, „alături, Cantacuzinii, Constantin Stolnicul,
la Afumați, unde casa e un palazzo venețian, Mihai, la
Mărgineni, Drăghici, tot la Mărgineni, nu se lasă mult
mai prejos de domneasca lor rudă”; însă Brâncoveanu,
„în acea îndeplinire a sarcinii de monarh, de monarh
ortodox”, substituant împăraților „ecumenici”, făcea „a
se clădi, la Făgăraș, armonioasă clădire de cea mai bună
pictură, la Ismail, apoi, mai departe, la Galata
Constantinopolei”. Iar o atare „întreagă operă de zidi-
tor”, „darul tipografic” și școlile de „însemn brâncove-
nesc” și-au bineapropiat, „fără multă exagerare”, con-
stata Iorga, „loc de laudă” în cuvintele fie și „de oficial
serviciu” ale lui Radu Greceanu: „case domnești multe
din temelie ai ridicat fără de cele cu mile ai întărit,
altele cu ziduri ai înoit și ai întemeiat, cât pot zice că
mai nicio mănăstire domnească n-au rămas neîntărită
de Mila Măriei Tale, și nu numai aicea în Țară, ci și
printr-alte țări, străine, prin limbi păgâne, biserici
creștinești ai făcut pravoslavnicilor creștini ce pentru-
acele părți lăcuesc”.

Ca destul de elocvente s-ar putea „vedea” sus-pre-
zentatele, succint și selectiv, pasaje de text iorghian,
„împănate” cu „citări din scrieri de epocă studiată”,
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întru a se plia monarhiei brâncovenești atributul de cul-
turală. În străvezie notă de corectiv istoriografic aplicat
intereselor dezbateri, cam „rațional-intelectualizante”
și, implicit, „spiritual-diminuante”, din anii României
Mari, asupra „tradiției și modernității românești”, Iorga
a căutat înadins să releve monarhia brâncovenească
sub semnul etalării ei ca „de Țară, de datină băsărăbeas-
că”, dar și prin tendințele ori aspectele ei de a se racorda
„timpurilor noi”, ale Europei clasice, cu  inerente
„specificități orientale”, sălășluinde de însăși „viața
înnoitului Bizanț, de doar formă imperială musulman”.
A mai căutat să probeze că Brâncoveanu, cu politica sa
„prudentă”, dar mai ales prin „patronajul său cultural”,
reușise să evite „înfundarea” monarhiei lui într-o fizio-
nomie eminamente „orientală”, cum „nefericit” se înve-
derase domnia răposatului său cuscru, Gheorghe Duca;
că, tot Brâncoveanu, pentru a-și „învrednici” monarhia,
a dus o politică nu doar „prudentă”, ci și „de interes
nou”, românesc, fie în privința Ardealului, fie, măcar pe
timpul „ținerii de Scaunul domnesc” din Iași a ginerelui
său, Constantin Duca, înspre Moldova; că, din același
interes românesc și nu prioritar urmând, „cu înfocare”,
precum Cantacuzinii, „planul imperial-bizantin”, racor-
dabil, cam peste considerarea „stării reale a Țării”, cru-
ciadei „mânuite de Habsburgi”, Vodă Constantin
Brâncoveanu a susținut, consistent material, cauza
ortodoxiei adânc „îndătinante” de pe chiar timpul său,
prin mai ales sudul Ardealului; că, din „rațiuni de pru-
dentă politică”, același Vodă s-a văzut „nevoit” să se tot
conformeze unei speciale și mult bănesc-costisitoare
considerări a suzeranității Sublimei Porți Otomane; că,
nu întâmplător, chiar dinspre Constantinopol incitată,
adversitatea Cantacuzinilor deopotrivă „imperial-
bizantini și cu apetit de noi cruciați” avea să i se confir-
me Brâncoveanului pe timpul crizei Răsăritului
European, cu demarare cam de prin anul 1700, al „eroi-
cei aventuri în Polonia, contra Rusiei lui Petru cel
Mare, a regelui suedez Carol al XII-lea”.

Pentru anuanțata lectură a crizei Răsăritului, temă
rezervată primelor trei capitole ale cărții a VII-a, ultima
a volumului Monarhii, se cuvine să se țină bine seama
de însăși înțelegerea iorghiană a istoriei ca „o curgere”
uman-vălurindă „a vieții”. În „curgerea” acelei crize,
fiecărui „val” de „date, locuri și nume contingente” i s-
a ridicat creasta de „înțelesuri” prin bine adecvat lui
titlu de capitol. Într-o intimă consecutivitate apar cele
trei capitole, Războiul pentru tronul polon și țările
române, Noua experiență creștină din 1711 și Tragedia
dinastiei muntene. Nu și-a avut „loc” în erudit-redata
„curgere” a crizei Răsăritului” abordarea tematică, pe
distinctiv „rost”, a pozițiilor domnilor și a stării „țărilor

noastre”. Iorga și-a refuzat, cum însuși adeseori cuvân-
ta, diegeza istoriografică „în regim abstract de idei”, de
„teme” rațional-decelabile dinspre „târzie modernita-
te”, „contemporaneizantă” Savantului sub sever critica-
bil de el „însemn de abatere de la frumoasa și organic
îndătinata curgere de viață omenească”. Pentru fiecare
dintre cele trei sus-menționate capitole, semnificant
intitulate, și-a etalat inepuizabila-i propensiune savanti-
că, filtrată prin idei de lejeră acuratețe, ca de „sugestii”,
sau prin „sentințe de înțelept”, câteodată oraculare, asu-
pra „întâmplărilor” asimilabile sfârșitului de veac
monarhic și cărturăresc.

Pe Brâncoveanu, războiul polon „îl găsi”, iorghian
omenește vorbind, într-un „moment când, înconjurat de
patru fii și șapte fete, sănătos la o vârstă înaintată și
având lângă el soția bună tovarășă a vieții, se putea
crede stăpân al fericirilor câte sunt îngăduite omului”.
Străbătând „domnește” criticul an 1703 și văzându-și
„cu mulțămire” domnia ca virtual viageră și benefician-
tă de un invidiabil, între semeni, „bazin dinastic”, cel
atât de hărăzit „staturii” monarhice, Țării „îndătinată”
și „nou-bizantin” aureolată, continua să ducă acea poli-
tică atât de „bună stăpânire internă”, cât și de „pruden-
tă” înfruntare a „împrejurărilor străine”. Față de acestea
din urmă, „mereu schimbătoare”, nu puține acte sau
acțiuni purtând „însemn domnesc” se „cuveneau”, cum
Iorga lăsa narativ să se înțeleagă, să fie „îngăduite”, ca
sub „cerință de prudență politică”, Stolnicului
Cantacuzino, „mânuitor de misiuni” de sondare a
dispozițiilor unor „curți străine” și de măcar principial
„angajare a Țării” înspre acestea. Din „îndemnul”
Stolnicului, Vodă Brâncoveanu „a ajutat corespondența
lui Petru cel Mare cu agentul său la Constantinopol”,
încât să li se promită, domnitorului și „sfătuitorilor”
unchi Cantacuzini, Constantin  și Mihai, „adăpost la
vreme de nevoie în Ucraina rusească”. Solia
„ceaușului” David Corbea, devenit un fel de „rezident”
al domnului la Moscova, având cu el și „câțiva ofițeri”
(!), a dat, se știe, prin mai ales anii 50 și 60 ai secolului
al XX-lea, „motiv” de propagandistic încălzită, însă și
gratuită sub rigorile spiritului critic istoriografic, „invo-
care de bună tradiție” a relațiilor româno-ruse, prin
domni precum Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir,
„politic și creștinește” căutători „de sprijinul”, chiar de
„protecția” țarului Petru cel Mare. Din câte date apărea,
sub cam scurte, e drept, „judecăți”, în comentariul ior-
ghian, solia „la muscali” a lui David Corbea ar fi fost
mai îndeamănunt „știută” Stolnicului Constantin
Cantacuzino și fratelui acestuia, Mihai Spătarul, decât
domnului Țării însuși. Brâncoveanu apărea, în același
comentariu, ca „ținând” de „judecata bătrânilor Țării”
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și, de aceea, cumva vag ori incert interesat de Petru
„muscalul”. Ca mai „lipit simțămintelor
Cantacuzinilor” decât „cugetului domnesc” apărea
„planul măreț” al patriarhului Dosoftei (Dositheiu)
„Ierosolimitanul”, de „cauză generală a ortodoxiei”,
angajantă de „Greci, Sârbi, Bulgari, Arbănași, Români
și Români din Ardeal și alți vecini d-împrejurul Țării
Românești”, de  îndeosebi „cei cărora le era de pomenit
acțiunea catolică la care erau supuși ardelenii”.
Conform aceluiași „măreț plan”, pentru „cruciata pra-
voslavnică” erau „de câștigat nogaii și zaporojenii”, sub
„vremi” favorizante de un „mult așteptat”, întru acea
sus-menționată „cauză”, succes al lui Petru cel Mare
contra  „aventurierului” Carol al XII-lea care avea să și
fie „învins de Țar”, încât să-și caute „adăstare”, îngă-
duită de turci, la Bender.

Spre deosebire de „bătrânii Țării” și cam alături de
„prudența” brâncovenească, „se ridica”, în aprecierea
iorghiană, „o nouă generație, având nevoie de isprăvi,
sub orice steag ar fi, numai crucea să scânteie în vârful
suliții”. Unii de acea „generație”, moldoveni, ar fi fost,
conform „unei cronici” știută lui Iorga, la Poltava, fie
„la Șvezi”, fie „la Moscali”. „Generația”, și tot la mol-
doveni, și-ar fi avut „model” pe căpitanul „de oaste”
Constantin Turculeț, „mare meșter în surprinderea con-
voaielor turcești”. La munteni, „noua generație” ar fi
fost energic îndemnată spre „nouă vitejie” de Toma
Cantacuzino, „vărul domnului Brâncoveanu”. Poate și
dintr-un „îndemn al noii generații”, ar fi revenit, la
nivelul „politicii domnești”, preocupări asupra „soartei
ambelor țări”, în considerare iorghiană „libere”. Pentru
a-și „învrednici domnia și Țara”, Vodă Brâncoveanu ar
fi „gândit” să-și reimpună controlul „peste Moldova”,
printr-o nouă strategie matrimonială implicantă de
„însurătoarea” fiului său Radu cu Maria, fiica
„vrăjmașului” Antioh Cantemir. Mai „iute” decât fie și
doar încercarea de Vodă Constantin a unei atare strate-
gii a fost „măsura” luată de sultan prin desemnarea lui
Nicolae Mavrocordat, în 1709, ca domn al Moldovei. Și
tot în contravenirea „planului moldovenesc” al
Brâncoveanului avea să fie, peste doar un an, „așezat”
de sultan, „cu ajutorul tătarilor”, Dimitrie Cantemir, „ca
domn de război” la Iași.

În noua experiență creștină din 1711, domnia „de
război” a lui Cantemir, „mutată” de el din „tabăra turco-
suedo-tătară” înspre cea „de singură voie” a țarului
Petru, avea să-și afle „dramaticul” sfârșit. A fost
experiența în care s-au văzut mult „îngustate” șansele
de sigură dăinuire a monarhiei brâncovenești.
Observând critic și „simțind omenește” cuvinte de
Nicolae Costin și Radu Greceanu, cam nonșalant înfie-

rante asupra „trădării” cneazului Mazepa, elogiante în
dreptul Țarului și ocolitoare punerii sub aspră acuză a
„creștinului din șvedul leu” Carol al XII-lea, Iorga a
„învălurit” diegetic „date și împrejurări” de încrâncena-
tă anuar contingență 1711. Dimitrie Cantemir, în con-
statare iorghiană, s-a arătat tranșant de partea războiului
țarului Petru contra sultanului otoman. Sufletul „de
creștin” și o anumită „învățătură” despre „stepenele
monarhiilor” l-ar fi îndemnat întru așa ceva pe „domnul
cărturar”. De „neliniști” a fost el totuși încercat în
„așteptarea diplomei” care „să-i parvină” înainte de
sosirea țarului la Iași. Acea „diplomă” sau „gramotă”,
dată, la Luțk, din unilaterală voință a lui Petru I, și nu
tratat ca diplomatic bilateral ori sinalagmatic angajant,
a și ajuns „sub ochii” lui Dimitrie Vodă încă de prin
aprilie 1711, „împrejurare” căreia Iorga nu i-a identifi-
cat însă, pentru comentariul său sintetic, atestarea docu-
mentară clară. În același comentariu apare considerată
un fel de forțare de ruși a „mâinii” domnului Cantemir
să dea „declarația sa” ori „universalul”, termen, acesta,
„muscălesc”, pentru „chemarea” la lupta „sfântă” a
supușilor săi, lucru pe care Dimitrie Vodă, cum „aflase
și feldmareșalul «moscal» Șeremetiev, avea să-l facă și
„să-i inspire” Brâncoveanului, numit, de el, momentan,
„prea-iubit frate”, săvârșirea unui „gest asemănător”.
Domnul muntean se și văzuse, la rându-i, solicitat „să
primească” tot un așa-numit „tratat”, în realitate doar
act „gramatic”, subscris unilateral de țar și „înmânat”,
prin grația acestuia, „misionarilor pe lângă Curtea sa”,
David Corbea și Gheorghe Castriotul. 

Un „întâi ordin muscălesc” îi prescria
Brâncoveanului „să meargă, cu oastea sa”, la Bender.
Apoi, în mai, „i se ordonă să se oprească în acea gură a
Urlaților, la Albești”. După „camparea armatei” lui
Șeremetiev, ceva înainte de „sosirea” Țarului Petru la
Iași spre a se deda, cum Iorga „după izvoare” nota,
„cercetării monumentelor orașului și petrecerilor în
care brutalul monarh întrecea pe oricine”, Brâncoveanu
căutase, prin „trimisul său” Gheorghe Castriotul, să
ofere rușilor „pacea turcească”, ceea ce și unii boieri
moldoveni, între ei și Nicolae Costin, ar fi preferat să
survină. „Găsirea” însă „la țar”, de acel „trimis” de
Vodă Constantin, a lui Toma Cantacuzino, „cu câțiva
tineri ofițeri”, ca „trădător din setea de aventuri și din
ambiția domniei”, îi „dictă” Brâncoveanului „să se
așeze în Târgoviște”. Deznodământul fatal creștinilor al
confruntării lor cu oastea otomană, la Stănilești, pe
Prut, ocazionă, în concisă constatare iorghiană, „exilul”
lui Dimitrie Cantemir și al unor boieri „însoțitori lui”,
îngăduit de țar, sub însuși consemnul păcii între acesta
și sultan. Cu supranume „de Iuda”, dureros de nedrept,
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dinspre „tabăra creștină”, și marcat de suspectarea sa,
de otomani pentru „incidentul” Brăila, al cărui „defec-
tant” protagonist fusese Toma Cantacuzino, lui
Brâncoveanu îi rămânea să caute a-și salva domnia prin
„încercarea” devenită extrem de bănesc-costisitoare și
politic anevoioasă de „acces” la „grațioasa înțelegere”
sultanală. Și era realmente anevoioasă acea „încercare”,
în condițiile când, cum Iorga „sentențios” nota, „a
ajuns” domn la Iași Nicolae Mavrocordat, „cu îndoit
rost: să calmeze furia șvedului Carol al XII-lea asupra
păcii de la Prut și să pândească pe Brâncoveanu”.

Asupra tragediei dinastiei muntene, Iorga a realizat
un comentariu unic impresiv, de neegalat între istorici,
fiindcă deodată cu probarea unei  reconstituiri factuali-
ce pe temei documentar și narativ „de epocă” și-a dat
frâu liber vocației sale pentru beletristică, îndeosebi de
gen dramatic. Impresia de tragică saga a dinastiei mun-
tene apare, pe întregul cuprins de capitol al III-lea din a
VII-a carte de volum VI al marii sinteze iorghiene, ca
pregnantă. „Personajele” acelei saga, de la „loviții de
cumplită soartă” și decidenții asupra acesteia la „marto-
rii întâmplărilor”, au fost „lăsate” să  cuvinteze, istori-
cul rezervându-și latitudinea când pythian-oraculară,
când solomonică de „sentințe” și laconice „sugestii” ori
„proorociri”, tot și toate întru o pe cât posibil nuanțat-
umană percepere a „curgerii istoriei”, cu creste de
„valuri de nenorociri”, unul de an 1714, iar altul de an
1716.

În comentariul său parcă înadins de saga, Iorga des-
chidea „scena” cu Nicolae Mavocordat, „înscăunat” la
Iași tocmai pentru „a-l pândi” pe Brâncoveanu. Întâiul
domn „zis fanariot” al Moldovei „găsi în pregătirea
căderii Brâncoveanului și sprijinul venindu-i din
dușmănia tot mai pronunțată”, „purtată” domnului
muntean de „unchii săi Cantacuzinești, care, având în
față planurile dinastice ale unui nepot cu patru fii, se
gândiră la primejdia ca neamul lor însuși să fie definitiv
înlăturat de la domnia care fusese câștigată, odată, pen-
tru Șerban”. Iar așa ceva confirma, de la „curtea” lui
Vodă Mavocordat, „cronica zisă a lui Mustea”, după
care: „În Țara Muntenească era Domn Constantin
Brâncoveanul, vestit de bogat și îmbătrânit în domnia
acelei țări, cu feciori însurați, cu gineri întemeiați. Nu
era voia boierilor săi muntenești, mai ales a
Cantacuzinilor, unchilor săi, fiind și ei oameni mari și
vestiți spre părțile creștinești, ca să rămâie el Domn și
la creștini, socotind că se vor lua aceste țări de Moscali
și va rămâne tot el Domn și de la Împărații creștini.
Carii <Cantacuzini> din zi în zi cercau prilej cum și în
ce chip s-ar putea mântui de acel Domn al lor”. Între
„dușmanii lui Brâncoveanu” se regăsea, în constatarea

iorghiană, și Mihai Racoviță, „rudă” a Cantacuzinilor și
mereu „gata de domnie”. Acei „dușmani” aveau, ior-
ghian vorbind, „un aliat sigur în marea lăcomie de bani
și în cruzimea clasei domnitoare turcești sub regimul
cruntului până la nebunie Vizir Gin-Ali, ginerele sulta-
nului”. Și tot acei „dușmani”, poate și domnul însuși, se
vedeau cumva „trădați” de ruși, pe care Stolnicul
Cantacuzino, „observator” al celor petrecute la 1711
prin mai ales Moldova, îi „acuza” că „și în haine
nemțești tot Muscali sunt”, „acuză” vădind, poate între
primele „notații de epocă”, dedublata fire „muscăleas-
că”, la chip căutat „europeană”, iar în străfundul ei
„mongolic-asiatică”. În acea „acuză” avea să cântăreas-
că mult „înaintea sultanului” și „arătarea
Brâncoveanului de pricina că au trimis de au luat Brăila
Muscalii”.

Atât Brâncoveanu cât și „dușmanii săi” s-ar fi simțit
cumva „ușurați” la vestea că „șvedul” Carol al XII-lea,
„învinsul pierzător de lume” și „învinuitul” de „prăpă-
dul” de la 1711 asupra Moldovei și Țării Românești,
„pleca”, în 1713, din Bender înspre Ardeal.
„Întâmplarea” nu dădea însă „motiv”, fie domnitorului,
fie „dușmanilor săi”, să „acuze” vreo ingerință a
Habsburgilor în provocarea ei. Și „învinuirea”
Brâncoveanului că prin „retragerea sa”, în 1711, la
Târgoviște, ar fi căutat să se dea „de partea imperiali-
lor”, se vedea, la rigoare istoriografică iorghiană, lipsită
de temei, o medalie „a sa” neînsemnând altceva decât
un gest personal comemorativ „înspre Ardeal”, ca de
„osella dogilor venețieni”. Agravarea „situației” lui
Constantin Vodă reflecta în mod străveziu, cum aprecia
Iorga, răbufnirile asupra Țării Românești și Moldovei
ale „fiarei înrăite”, Imperiul Otoman, de „rănile fatale”
pricinuite ei de ascendentul strategic ilustrat îndeosebi
de Habsburgi, după 1683 și 1697. Victoria contra
rușilor, în 1711, întețise, e drept, în atitudinea otomani-
lor, „pornirea” lor de aprigă revanșă „înspre întreaga
Creștinătate”. În acea „pornire” simțise Brâncoveanu și
boierii fie „de partea”, fie „împotriva domniei lui”,
motivul principal de represalii otomane care aveau să
confirme tragedia „familiei sale” de la 1714.

Pentru relevarea punctului culminant al tragediei,
atins în 1714, prin martiriul Brâncovenilor, Iorga „a
lăsat” să curgă cuvinte cu prioritate ca dinspre trăirea
„lăuntrică” de Vodă Constantin însuși a apropierii și
petrecerii „obștescului” său sfârșit. „Cronica oficială” a
Țării Românești învedera resimțirea de Brâncoveanu a
unor „lucruri mai nestatornice și mai netemeinice și
mai învârtite decât în acest veac”, tocmai început, încât
să poată „socoti că niciun veac nu va fi adus pe nicăiri-
le ca cum au adus acest timp la Împărăția otomaniceas-
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că, că într-o zi striga de pace, iar într-alta odrăslia
nepacea, și într-același chip câtăva vreme întru turbare
lucrurile păcii se purta”. Când a ajuns „să
conștientizeze fatalitatea sfârșitului său” („... că a venit
din multele noastre păcate facă-se voia Lui cea sfân-
tă...”), Brâncoveanu s-a confesat epistolar patriarhului
de Ierusalim, Hrisant, dezvăluindu-i „întâmplarea plină
de jale și de tulburare <...> că a venit cu firman un
oarecare Mustafa Aga, hambar – emini, mazilia noas-
tră și cu poruncă să se ducă la Țarigrad cu soția și
copiii și ginerii noștri, că și noi ne gătim și după puține
zile plecăm, deși toată boierimea noastră strigă și cere
să vie cu noi”. În „toată boierimea” se auzeau și „gla-
suri” de Cantacuzini, al Stolnicului Constantin „cu
tărie”, că ar fi de partea domnitorului „de Țară”. În
secret, însă, prin „intrigi”, în căutare de audiență la
Înalta Poartă, aceiași Cantacuzini își disputau, între ei
chiar, „numele” de succesor al Brâncoveanului. Sosirea
„marelui Imbrohor” al Înaltei Porți, la București, a mar-
cat, în favoarea unui Cantacuzino, Ștefan, fiul
Stolnicului Constantin, șansa de a fi „noul  domn”.
„Așa-zisul Mustea” se indigna, de aceea, scriptic, în
privința cutezanței „sortitului pentru Tron” Ștefan de a
merge „să sărute mâna celui căzut” și de a vedea cum
„Băsărab Vodă săracul privia pre sluga lui ce i-a luat
Domnia”. În „fățărnicia Imbrohorului” și în „furia
ucigașă” a vizirului „păgân rău peste samă”, sălășluia
motivul important al otomanilor, acela de a-și vedea
„visteria Imperiului pornit pe mari campanii de
revanșă” contra venețienilor și austriecilor ca
„moștenitoare a unor averi depuse sau ascunse de
Brâncoveanu și în străinătate, prin Ardeal și la Zecca
din Veneția”. „De aici”, conchidea expresiv Iorga,
„cumplita hotărâre a asasinării în piața publică, sub
ochii unui sultan degenerat, a unei întregi dinastii
domnești, cruțându-se numai femeile care putură vedea
acea grozăvie”. Omorul fu „săvârșit în prezența și a
reprezentanților creștinătății apusene, care nu refuzară
invitația” de a fi „acolo, în chiar ziua de Sfântă Măria
Mare”, a acelui fatal an 1714. „Sângerară înaintea
căruntului părinte, cu trupul frânt de chinuri, toți fiii:
Constantin, Ștefan, Radu până la copilandrul Matei,
care singur se cutremură înaintea toporului și trebui
sprijinit de tatăl însuși, pentru ca, împăcat în gândul
jertfei sale de creștin, acesta să-și puie și el capul
bătrân pe trunchiul stropit cu atâta sânge al odraslelor
sale iubite. Lumea nu mai văzuse o asemenea neome-
nie”. Iar Iorga o făcu, în atât de expresive cuvinte, de
neuitat.

Tragediei Brâncovenilor, din 15 august 1714, avea
să-i urmeze, ca parcă, iorghian vorbind „fatal și cumplit

deznodământ, sfârșitul domnesc al Cantacuzinilor”, al
lui Ștefan Vodă și al tatălui său, Constantin Stolnicul. Și
tot ca din „trăire intimă de personaje”, Iorga a reușit să
redea „faza ultimă” a tragediei dinastiei muntene.
„Înscăunat” cu firman „citit de Imbrohor”, înainte de
„sfârșitul brâncovenesc”, noul domn, Ștefan
Cantacuzino, se văzu „mustrat”, printr-o scrisoare, de
Hrisant al Ierusalimului, autoipostaziat, acesta, ca arbi-
tru măcar moral al întregii tragedii dinastice muntene.
Vodă Ștefan „căută a se dezvinovăți” printr-un răspuns,
din 9/20 aprilie 1714, dat patriarhului „ierosolimitan”,
ba, mai mult, „a se victimiza” pe el însuși că „bănuit de
bunul creștin Vodă Brâncoveanu, nu putu scrie nici în
Țară fără supraveghere”. Nu a prea fost însă cum ca
întreaga țesătură de intrigi a Cantacuzinilor, precum și
disputele dintre ei pentru Scaunul Domnesc, să rămână
„bine ascunse”. „Intraseră” și se „sălășluiseră adânc”,
între ei, „dihonii”, fiindcă Mihai Spătarul „jinduise” să-
i fie „înscăunat domnește” ginerele, Dumitrașcu, fratele
lui Mihai Racoviță, iar Stolnicul Constantin „netezise
calea” fiului său Ștefan spre Domnie – „Stolnicul învin-
se!” –, pe când, din Rusia, Toma-și privea „rudele poh-
titoare de Tron” ca „înșelători ai cauzei creștine supt
puterea Țarului”. Din parte-i, Stolnicul își exprimă
„zguduirea” sufletească fiindcă „nenorocirile, primej-
diile, temerile ce au urmat la neașteptata și prea-neno-
rocita prăpastie a prea-luminatului Constantin Vodă” se
asemuiră doar „tragediei cântate de Ieremia”, o astfel
„de schimbare și cădere de Domnie nici nu s-a mai
întâmplat aici, nici nu se va mai întâmpla”. Aceluiași
Stolnic îi venea însă „la inimă”, încă înainte de „sfârșitul
Brâncovenilor”, să-și susțină fiul, Vodă Ștefan, „întru a
acoperi cu pâri pe cel vechi Vodă și astfel să-i gătească
aceluia pieirea”. Ca răspuns la „rugămintea” patriarhu-
lui Hrisant „de a nu mai pârâ”, Stolnicul a amintit de
„zadarnice fumuri ale celui căzut”, de „lucrurile lui care
strigă”. Și precum „în sorți de fatală tragedie”,
obișnuința „pârii la Poartă” avea să se întoarcă împotri-
va Cantacuzinilor și să-i ducă pe Stolnic și fiul său, Vodă
Ștefan, spre moarte. Dintre „pârâtorii lor”, au avut câștig
de cauză, pe lângă marele și „înfierbântatul de sânge”
vizir, „credincioși” ai memoriei Brâncoveanului. În
seara zilei de 6 iulie 1716, „fu zugrumat” Ștefan Vodă,
„după o domnie fără povestitor” și cam „scurtă, lipsită
de valoare politică”. După cum, „fu zugrumat și acel
bătrân care fusese o podoabă a învățăturii românești
din epoca sa. Pe când capetele erau trimise vizirului
nesățios de sânge, trupurile se aruncau în aceleași
valuri pe care plutiseră și ale Brâncovenilor, Nemesis
neîndurata fiind satisfăcută”.
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Motto: „Nu mai eram în nici o parte. Unii plecaseră.
Umpleau alții golul ce-l lăsăm în umbră.
Îmi bătea inima de miezul nopții.
Aveam s-ajung, știam, în ceasul de pe urmă.”
(Alexandru Busuioceanu, „Cartea deschisă”, 1948)

Istoria culturii române se cere vegheată la mie-
zul nopții. Și asta pentru că e un pomelnic, un lung
pomelnic de oameni uciși, uitați, prigoniți, exilați,
necunoscuți. Nu e construcție monumentală, cu
vitralii și cornișe populate de statui de mari oameni,
e lungă înșiruire de nefericiri și de jertfe care se cer
pomenite și înțelese în adevăratul lor sens la miezul
nopții. Istoria culturii române e reculegere. Cultura
română – adică adevărul neamului românesc – a
fost turnată în oale și ulcele sparte și îngropate,
alcătuind un uriaș Cucuteni al sufletului. Gândul a
copleșit trupul oamenilor, cofrajul instituțiilor a
fost, în cele mai multe cazuri, prea fragil și expus
istoriei pentru a putea proteja ideile. Astfel încât
totul trebuie chemat, invocat, în cumpăna
nemișcată a miezului nopții, un ceas care oricum
pare a se fi permanentizat asupra României.

Alexandru Busuioceanu (n. 10 iunie 1896,
Slatina – d. 23 martie 1961, Madrid) face parte din-
tre acei cărturari români care sfidează catalogările
facile și a cărui siluetă intelectuală a dispărut din
circulația generală de idei pentru că nu a apucat să
intre niciodată în canonul culturii generale. Eseist,
critic literar, istoric de artă, poet, preocupat de isto-
ria intelectuală europeană antică și modernă, diplo-
mat, profesor și exilat în Spania după venirea
comuniștilor la putere în România, Busuioceanu
face parte din tapiseria vieții culturale românești
interbelice și din nebuloasa magnifică a exilului,
dar numele său pare a fi sortit să rămână simplă
intrare de dicționar cultural românesc. Poate fi

pomenit în rând cu alții printre ”marile noastre
valori persecutate de comuniști”, dar personalita-
tea, adică opera lui, nu are profil distinct în muzeul
interior al celor vreo două mii de oameni care mai
citesc în România.

Pentru mine, Busuioceanu a fost mai întâi auto-
rul formidabilei cărți Zamolxis sau Mitul dacic în
istoria şi legendele spaniole, carte apărută în
colecția „Biblioteca de artă”, Meridiane, 1985, sub
îngrijirea lui Dan Sluşanschi. Apoi am citit, în anii
ʻ90, diversele pagini, inclusiv de poezie, semnate
de Busuioceanu publicate de Nicolae Florescu, un
om care a făcut imens pentru recuperarea exilului
literar românesc, în Jurnalul literar. La editura
Jurnalului literar a apărut tot în acei ani și Istoria
literaturii române. Compendiu (1998) într-o ediție
îngrijită de Nicolae Florescu și flancată de texte
semnate de Alexandru Ciorănescu și Andrei
Ionescu. Am dat apoi, lucrând la o ediție din publi-
cistica lui Al. Vlahuță, peste Alexandru
Busuioceanu tânărul colaborator al Flamurei lui
Vlahuță (revista de unde s-a recrutat de fapt nucleul
fondator al Gândirii), al Daciei (ziarul lui Vlahuță
și al lui Ioan Alexandru Brătescu-Voinești) și al
Gândirii1. Descopeream acolo un cronicar literar și
un eseist tăios, fastidios, exigent, uneori nedrept.
Figuri și cărți (1922) e rodul acelei perioade,
împlinită în Ethos-ul din 1941, un volum care
încheie arcul eseistic interbelic al autorului și, în
același timp, cariera lui românească. Monografia
despre Andreescu (1936) m-a bucurat, pentru că
mi-a confirmat și adâncit dragostea față de acest
pictor, și volumul despre Pârvan gânditorul
(1933), aidoma. Versurile lui românești – pe cele în
spaniolă nu am căderea să le judec – sunt un pisc al
culturii poetice românești postbelice.
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Dar coordonatele acestor lecturi nu mi l-au res-
tituit pe Busuioceanu ca personaj. Am rămas cu o
sumă de opere care nu-mi alcătuiau o prezență.
Cred că vina era a mea, care acceptam să-l citesc pe
Busuioceanu în cheia interbelică obișnuită: gândi-
rist, tradiționalist, estet, membru al exilului anti-
comunist. Nici nu aveam elemente pentru a-l citi
altfel. Și Ion Frunzetti, în fundamentalul studiu pe
care i-l dedică lui Busuioceanu, notează eluzivita-
tea magistrului său, un om al nuanțelor, nu al dile-
melor – dilemele sunt, de fapt, un produs al minților
știrbe, incapabile să discearnă nuanța reală fie de
efectul ei luminos, fie de umbra ei –, un personaj
ferm și șarmant în același timp, precis și enciclope-
dic. Intelectual de rasă, Busuioceanu se lasă cunos-
cut prin convivialitate, mai degrabă distant cu egalii
lui, se lasă cunoscut de cei mai tineri decât el, dove-
dind astfel că este un generos, dar nu un măgulitor
și un corupător al studențimii, ci un adevărat men-
tor: 

„Noi, cei care l-am cunoscut pe Alexandru
Busuioceanu – şi atît l-am cunoscut, cît am fost fie-
care capabili să-l cunoaștem – știm că «omul» din
el avea partea lui de mister. Reușim să surprindem

un portret moral doar prin crîmpeie, sau prin crîm-
peie de crîmpeie, și să reconstituim figura unui
mare agent cultural și atmosfera unei anume epoci
[…] Era un om drept. A fost adeseori caracterizat și
prezentat ca un personaj distant. Aș putea adăuga o
atestare în acest sens, pentru că așa l-am cunoscut
și eu, ca student şi colaborator deopotrivă. Avea
moravuri contradictorii însă. Profesorul Oprescu
avea un sistem net catedratic de a trata cu studenții,
care vădea formația sa pedagogică, practica înde-
lungă de profesor secundar și director de liceu. I. D.
Ștefănescu, venit dintr-o universitate cu tradiții de
viață germanice, cum era cea a Cernăuților, confra-
terniza mai des cu studenții, pe străzi și mai ales la
berării, unde erau invitați de el cu periodicitate,
ceea ce în sistemul de pe atunci era la ordinea zilei
în toate universitățile și nu însemna o familiaritate
nepermisă între profesori și studenți. Faptul i se
părea profesorului I.D. Ștefănescu, și pe drept
cuvînt, de la sine înțeles. Nicăieri nu se deschide
mai bine sufletul însetat de înțelegere al tînărului,
ca și cel al maturului său profesor, dornic de a-şi
generaliza experiența, decît într-un moment în care
eticheta, la o halbă de bere, la un pahar de vin, a
căzut. Personal, am aplicat și eu acest sistem. Nu
sînt un mare amator al crîșmelor, dar cu tinerii îmi
plăcea întotdeauna să discut, și dacă crîșmele de
orice grad îi aduc pe tineri la nivelul de plutire
făcîndu-i comunicativi, în crîşme mergeam să dis-
cutăm, orice ar fi spus decanii, rectorii și intendenții
facultăților, ori pedeii, cei care sună clopoțelul la
sfîrşitul orei. (Poate o fac mai puțin acum, cînd am
mai îmbătrînit și m-am mutat prea departe, în car-
tierul Pantelimon, poate o făceam mai mult înainte,
cînd locuiam în centrul Bucureștilor şi-mi era mai
uşor să întîrzii, sau poate nu mai sîntem la fel de
comunicativi cînd ajungem la anumite vîrste!) Dar,
efectiv, Busuioceanu practica acest sistem, e drept,
foarte rar, cu parcimonie, nu cu larghețea lui I.D.
Ștefănescu, jupiterian prin excelență. Cu, să spu-
nem, spiritul de economie intelectuală al celui năs-
cut în zodia Gemenilor, mercurian cumpănit, deși
comunicativitatea e legea lui, Busuioceanu nu voia
să-şi cheltuiască «talantul» oricînd, şi nici cu orici-
ne. Își alegea interlocutorii și, atunci cînd nu erau
de aceeași vîrstă cu el, îi tria bine. Pentru un student
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era un privilegiu imens să fie invitat al profesorului,
și el îl ducea de obicei în marile restaurante, unde
se presupunea că studentul, datorită prețurilor pro-
hibitive, nu pătrunsese vreodată. Ceea ce însemna
pentru un tînăr o experiență mare, un lucru extraor-
dinar. Dealtfel, lui Busuioceanu îi plăceau foarte
mult marile restaurante, asta însă fără să le
disprețuiască nici pe cele mici, în care se întindea
deseori cu prietenii de condei, printre alții și cu
Tudor Vianu cîteodată, la cîte o margine de
București, la Scăricica, în Obor, sau pe malul lacu-
lui Tei, ori Floreasca, ori Herăstrău, în așa fel încît
acest profesor, care știa să fie savant absolut și
pedagog irezistibil, cu o forță magnetică de atracție,
devenea, la festinurile unde-şi invita amicii, un con-
viv extrem de plăcut. Ce rămîne din personalitatea
lui? – mă gîndeam adeseori cu tristețe – văzîndu-l
consumîndu-şi verbal geniul și, evident, nefiind eu
o personalitate cu un destin atît de măreț, puneam
în întrebare și o îndoială autobiografică”2.

Ajuns în punctul în care cunoșteam opera dar
îmi scăpa omul, am dat peste Caietele de miezul
nopții. Jurnal 1939-1957 (București: Ed. Jurnalul
literar, 2001) în ediția îngrijită de C. Popescu-
Cadem și o altă înțelegere a lui Busuioceanu a înce-
put să prindă contur. Și folosesc dinadins cuvântul
„contur” pentru că tot ce citisem până la acest jur-
nal îmi arătase coloritul operei lui Busuioceanu, dar
de aici putem reconstitui desenul personalității lui.

Deși Caietele acoperă, nominal, perioada 1939-
1957, anii 1939-1949 și 1956-1957 sunt acoperiți
pe doar 10 pagini. Anii 1952-1953 nici nu există,
dar pot fi completați cu ajutorul celeilalte surse
prețioase, deși extrem de greu de găsit pe piața de
carte nouă sau veche, și anume de scrisorile cuprin-
se în cele două volume de corespondență
Busuioceanu3. Practic, jurnalul este ținut amănunțit
pe durata anilor 1950-1951 și 1954-1955. Anii ʻ50-
ʻ51 sunt ani cumpliți pentru Busuioceanu, dominați
de boală și sărăcie. Anii ’54-’55 sunt ani mai senini,
dominați doar de sărăcie.

Ajuns în Spania în 1942, în calitate de consilier
cultural al legației române din Madrid,
Busuioceanu înființează la Universitatea din
Madrid o catedră de limba și literatura română al
cărei titular, prost plătit, a rămas până la sfârșitul
vieții. 

Jurnalul lui Busuioceanu debutează practic în
1946 cu Busuioceanu despuindu-se de toate benefi-
ciile și amenitățile vieții diplomatice pe care o duse-
se până atunci. Își concediază șoferul, se mută într-
o locuință mai ieftină într-o clădire plină de copii
gălăgioși, dar nu consideră că face vreun sacrificiu
de vreme ce, în acest fel, renunță „de bună voie la un
confort pe care nu-l mai justifica nimic” pentru a-și
„crea o condiție morală de existență”4. 

Silit să trăiască departe de țară, încăpută pe
mâna comuniștilor, Busuioceanu se leapădă și de
orice confort existențial pentru a putea trăi liber. E
o libertate austeră, îngăduită dar și măcinată în
același timp de sărăcie. În Spania, Busuioceanu
devine un personaj de roman spaniol din Secolul de
Aur, un student călător, un hidalgo ruinat ducându-
și cu sine, sub mantie, doar prestanța intelectuală și
altitudinea morală, stoicismul. Sărăcia și boala îl
pasc fără preget, cantitățile de medicamente pe care
le înghite zilnic sunt impresionante. La fel era și
febra și durerile de cap având o cauză, atunci, necu-
noscută; ulterior s-au dovedit a fi simptomele leu-
cemiei care l-a răpus pe Busuioceanu în 1961, la
doar 65 de ani.

În aceste condiții, Busuioceanu se mișcă elibe-
rat de orice obligație oficială, de orice livrea diplo-
matică, și se raportează la situația din România, la
situația din Spania și la efervescențele uneori
nămoloase ale exilului românesc cu maximă
franchețe.

Busuioceanu a fost unul din marii noștri
diplomați culturali, combinând dezinvolt activitatea
didactic-universitară, care i-a permis să rămână în
relații apropiate cu unii dintre studenții săi spanioli,
cu activitatea de istoric de artă, cu reputație stabilă
în domeniul lui El Greco și al picturii spaniole, și cu
prezența eseistică și poetică în saloanele și revistele
literare spaniole. Apropiat al lui Eugenio d’Ors, aflat
în intensă legătură intelectuală cu scriitori precum
Pierre Jean Jouve, pendulând între Madrid, unde s-a
stabilit definitiv, și Paris, unde mergea pentru a se
întâlni cu exilații români de acolo și cu intelectualii
francezi pe care îi cunoștea, ironic sau șarmant ca un
aristocrat, om de salon dar și expatriat de mansardă,
Busuioceanu extrage, din marginalitatea lui politică
și precaritatea lui financiară, resursele de luciditate
necesară pentru a se afirma ca un centru de vertica-
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litate politică și de consistență culturală. Într-adevăr,
acum se împlinește opera lui poetică – în română și
în spaniolă –, acum lucrează la cartea despre
Zamolxis, acum produce unele dintre cele mai pro-
funde eseuri ale lui.

Din punct de vedere politic, Busuioceanu rămâ-
ne fidel monarhiei reprezentate de Regele Mihai,
dar nu neglijează nici aripa reprezentată de Prințul
Nicolae, cu care negociază intens diferite declarații
de principii prin care Busuioceanu încearcă limita-
rea influenței legionare în sânul exilului. Antipatia
lui Busuioceanu pentru tipul de politică practicat de
legionari este evidentă și e sporită de antipatia pro-
fundă față de anumite figuri cum ar fi Aron Cotruș,
un caz, poate, și de „jalousie de métier”, Cotruș
având la acea vreme o cotă poetică mult superioară
celei a lui Busuioceanu. Dar, dincolo de cazuri izo-
late, ceea ce găsim la Busuioceanu este antipatia
profundă față de un anumit tip de idei, legionare,
care dau naștere unui anumit tip de oameni învăluiți
în retorică, apucați: „Am fost la Externe pentru viza
lui Cioran. I-am dat o telegramă, care poate face
fericirea unui existențialist. Convorbire cu Enescu,
șeful legionar, despre Nichi Dimitrescu, despre
prințul Niculae şi despre scopurile de azi ale
mișcării legionare. Inutil să mai reproduc aici
această conversație. Încercările dintotdeauna ale
legionarilor de a disimula scopuri huliganice sub
motive naționale. Concluzia mea: Mișcarea legio-

nară e azi o mișcare anacronică: ultimii hitleriști din
Europa. Prințul Nicolae face o faptă rea luptând
împotriva regelui Mihai”5. 

Fauna exilului nu e dintre cele mai îmbietoare.
Alături de bătrânii intriganți de curte răsar și tinerii
beatniks ai exilului (care îmi amintesc de proto-
hipioții/proto-naziștii ,,copii ai soarelui” întâlniți de
Stephen Spender în Germania anilor ’206): 

„Telefon intempestiv de la un student român-
american în trecere prin Madrid venit de la Paris. A
fost îndreptat către mine şi mă ia americănește la
telefon, ca să-l pun în contact cu studenții români de
aici. Vrea totul instantaneu, neavând de gând să se
deranjeze nici să mă caute, nici să ne întâlnim în
oraș. Îi cer puțin răgaz. Telefonez lui Aranguren,
Aranguren lui Gisor, directorul Colegiului Santiago,
să-l pot îndruma în cele din urmă la colegiu, unde se
găsesc 6 studenți români. Când îi cer detalii se deci-
de să-mi spună cum se numește (Iulian Pârvu, mi se
pare). Şi mă lămurește că e de profesie student. (Şi-
a luat licența în Drept la București, în 1943). Cred că
trebuie să fie de profesie și legionar. Şi bănuiesc că
are şi o concepție veselă despre lume. E în voiaj de
plăcere împreună cu un tânăr coleg şi o tânără ame-
ricancă. Vin de la Barcelona, unde au făcut câteva
zile plajă şi călătoresc în automobil propriu. Când se
va termina războiul se va întoarce desigur în ţară,
unde vor putea vorbi despre suferinţele şi chiar mar-
tirul din timpul «exilului»”7.
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Unul dintre cei pe care Busuioceanu îi privește
cu prietenie, în ciuda diferențelor lor de opinie, este
Pamfil Șeicaru, gazetarul îmbătrânit dar încă preo-
cupat de diverse combinații politice legionaro-
monarhico-anticomuniste. Busuioceanu comentea-
ză sarcastic aceste întreprinderi, dar îl vizitează pe
Șeicaru, bolnav, în numele solidarității pe care i-o
arăta ca membru al generației tranșeelor. Acest sen-
timent de solidaritate personală și națională contri-
buise și la fondarea revistei Gândirea, al cărei
nucleu inițial, cuprinzându-i pe Șeicaru și
Busuioceanu, era alcătuit tocmai din oameni care,
după cum îmi spunea cândva Pan M. Vizirescu,
făcuseră „legământul tranșeelor”: 

„Telefonez la d-na Beneyto să-mi spună în ce
sanatoriu se află Șeicaru. Când caut la sanatoriu o
găsesc pe Tantzi, care-mi spune că pot veni. Șeicaru
o să fie încântat. Revedere cu marele polemist după
mai mult de un an de tunete şi fulgere absurde
împotrivă. Polemistul e cu un picior în ghips, dar
mugește de forță şi chiar de bună dispoziție.
Pretinde că nu e decât o plesnitură de os şi că leacul
e fără importanță, la fel îmi spusese şi Tanţi. Dar
după masă, la telefon, colonelul Mavrichi, care a
vorbit cu d-na Beneyto, spune că e mai grav. Oasele
piciorului sunt frânte în două locuri şi i s-a pus de
două ori ghipsul, fiindcă nu se pot așeza oasele cum
trebuie. Șeicaru n-ar fi vrut să meargă vorba că se
află pus la așa de grele încercări (s-ar putea însă ca
prietenii să exagereze). Stau de vorbă vreo două ore
despre dacii mei şi despre Odiseea. Discuție epică.
Șeicaru are sub genunchi cicatricea unei răni, amin-
tire de la un corn de cerb. Îi explic asemănarea cu
Ulysse, care la întoarcerea acasă n-a fost recunos-
cut de fosta lui doică decât după cicatricea de
deasupra genunchiului lăsată de colții unui mistreț.
Polemistul mugește cu şi mai multă forță. E un fel
de Ulysse prizonier în ghips şi fără ca un aed să-i
cânte faptele mărețe. Devine iar sentimental şi înce-
pe să-mi dedice imnuri. Îl potolesc. Îi spun că am
venit numai fiindcă am auzit că şi-a rupt un picior
şi sunt coleg cu el şi camarad de război. Dar
declarații sentimentale nu mai primesc, după ce de
un an de zile şi-a asmuțit haita de câini asupra mea,
fără vreo dreptate. Se dezvinovățește: «Ce să fac,
Alecule? Măgarul de Govora e un buboi ambulant.
Nu pot să-l pun în bunar»”8.

Note:
1. Vezi studiul meu introductiv la Alexandru Vlahuță,

Primul și ultimul (Iași: Timpul/Convorbiri literare, 2019).
Cartea cuprinde publicistica lui Vlahuță, necunoscută
publicului larg și, în bună măsură, chiar și unei mari părți a
celui de specialitate, universitar. Fără deslușirea rolului
jucat de Vlahuță ca verigă de legătură între generația lui
Eminescu și cea a Gândirii, nu se pot înțelege adecvat rădă-
cinile și mizele tradiționalismului interbelic românesc.
Busuioceanu a făcut parte din această poveste.

2. Ion Frunzetti, „Evocare”, în Alexandru Busuioceanu,
Scrieri despre artă (București: Meridiane, 1980), pp. 14,
20-21.

3. Alexandru Busuioceanu, Un roman epistolar al exi-
lului românesc, ed. Liliana Corobca, vol. I (1942-1950)
(București: Editura ”Jurnalul literar”, 2003), vol. II (1952-
1961) (București: Academia Română, 2004).

4. Alexandru Busuioceanu, Caietele de miezul nopții.
Jurnal 1939-1957 (București: Ed. Jurnalul literar, 2001),
ed. C. Popescu-Cadem, p. 12.

5. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 46.
6. Stephen Spender prezintă această subcultură weima-

riană de studenți, nudiști, homosexuali și Minnesängers în
romanul autobiographic The Temple (scris în 1929 și publi-
cat în 1988).

7. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, p. 177.
8. Busuioceanu, Caietele de miezul nopții, pp. 206-207.

„Bunar”, un turcism folosit în Oltenia și Banat, înseamnă
„puț”.
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De ce, totuși, în aceste condiții, vorbesc despre
Lecția lui Perpessicius? În ce constă ea? În mod
convențional, toată lumea ar spune: soluția lui
Perpessicius, cu tot ce decurge de aici, este refugiul
în cultură, detașarea de cotidian, poate chiar trăirea
arogantă în sferele înalte etc., etc. N-ar fi decât un
clișeu în plus, stupid, al celor care, neștiind ce e
cultura, își imaginează cam cum ar putea fi ea, pe
care mi-ar fi rușine să-l folosesc. Așa încât, mai
bine să recapitulăm: textele lui Perpessicius sunt,
simplu spus, expresia dezamăgirii, frustrării, revol-
tei; de aici, mult sarcasm, multă ironie, defetism
chiar; expresia unei angajări în concret. Și totuși,
uneori clișeul ar putea să funcționeze. Căci, un
militant, Perpessicius slujește contemplației (de
aici, deseori nostalgia, melancolia, anti-modernis-
mul ingenuu, fără ideologie), așa cum slujește
detașării, estetizării realității și lumii. În
Gaudeamus igitur... (acel text în care vorbește des-
pre tinerii care spărseseră la Turnu Severin nu știu
ce ferestre), Perpessicius invocă Heidelbergul de
altădată, apoi fermecătoarea lume a lui Caragiale,
ba chiar vremea propriei vieți universitare, urmate
de prezentul ipocrit și tenebros moral. De aici, fina-
lul, o utopie la care Perpessicius visează: „Ce păcat
că nu se reia Heidelbergul de altă dată! Muzica
îndulcește moravurile și poate că, în acordurile sen-
timentale ale marșului, studenții s-ar reîntoarce la
pupitrele lor și zvârlind rasa atitudinilor grave, ar
intona în cor, cum se și cade unor tineri studioși, un
emoționant Gaudeamus igitur” (Perpessicius 1940:
16-17).

În acest context, să ne întrebăm, totuși, de ce
scrie Perpessicius. Să fie scrisul o salvare? Într-un
loc, mărturisește: „Și nu-l scriem acest articol pen-
tru vistiernici, pentru că nici nu trebuie. El nu vrea

să fie decât o fișă de consolare pentru mine, pentru
d-ta și pentru d-lui, pentru toți câți avem șansa să
privim de pe trotuarul celălalt la eforturile, în fond
poate tragice, ale oamenilor politici căznindu-se să
scoată carul statului din șanțuri” (Perpessicius
1940: 232). Ipostaza aceasta de spectator, aseme-
nea statuilor – reci, neutre, indiferente, superioare
căci nu se supun timpului – pe lângă care trece,
poate fi o soluție. De fapt, el caută o sluție pentru
cei umili care, asemenea lui Petru Simon din
Cyrena, duc crucea nu a mântuitorului, ci a unei
societăți în agonie. Mai exact, e împăcarea cu pro-
pria condiție. Citim într-un loc: „Într-adevăr, noi
muritorii aceștia de rând, care pornim dis-de-
dimineață, pe ceață sau pe soare, cu umbrele sau în
șoșoni, către diversele noastre cazne, suntem niște
ingrați. Nici nu ne trece prin minte, în vreme ce ne
gârbovim, ca să fim în ton pe sub copacii
desfrunziți sau ne umflăm piepturile în spațiul dila-
tat al primăverilor, de câtă fericire ne-a învrednicit
Pronia și cât n-o știm noi prețui. E mai întâi, cum
se spune la carte, conștiința datoriei împlinite. Să
știi că în vreme ce frații tăi, nenumăratele armate
ale trudelor zilnice, se pornesc la apelul sirenelor,
al clopotelor și al pendulelor, să știi că și tu ești
printre ei, că la răscrucea aceea vă despărțiți doar
numai ca să vă luați locurile în primire și că la ora
cinelor sau seara vă regăsiți la aceeași răscruce și
că pe aceleași drumuri vă înturnați spre căminele,
unde vă așteaptă progenitura și animalele domesti-
ce – ce ziceți? – nu e aceasta o fericire, suprema
fericire? Și-apoi, desfaceți gazeta de seară, cu
cugetul senin că numele voastre n-are cum să se fi
rătăcit printre eroii faptelor diverse sau ai ultimei
remanieri, râdeți de chinurile bieților Tantali rămași
de căruță și de gramatica primară, și în vreme ce
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omul politic și dacă deschide o carte de literatură se
repede la manualul de citate, voi vă aprofundați în
apele somnului liniștit, fără de vise urâte sau în
undele temperate ale poemelor” (Perpessicius
1940: 174). Iar aici Perpessicius invocă numele lui
Abdalonym (Perpessicius 1940: 176). Este modelul
de viață pe care îl propune și și-l asumă. Citatele
sunt din textul Pledoarie pentru calm, reacție la
felul în care Partidul Național-Țărănesc, ajuns la
putere, devine de nerecunoscut. Finalul textului e
următorul: „Iată de ce spuneam și de ce rămân la
părerea mea, cea de totdeauna: să ne bucurăm de
bietele noastre vieți și nevoi, să lăsăm invidiile
deoparte, pentru că fericirea nu e acolo unde soco-
tim, în superficialitatea noastră, ba dimpotrivă.
Abdalonym, acela a fost un mare înțelept, când,
cercetat în grădina lui de legume și ispitit să fie
rege, a refuzat cu încăpățânare” (Perpessicius
1940: 176). De fapt, volumul se deschide cu
Nefericirea poetului, un text care evocă experiența
unui jurnalist, poate scriitor, care, distrus de sără-
cie, își pune condeiul în slujba unui editor. Cu banii
obținuți, o lună petrecută probabil la Târgu Mureș
îl face să-l redescopere pe Vergilius, să și-l amin-
tească pe Calderon cu viața e vis, să ajungă la o fee-
rie a cotidianului etc. Dar toate acestea îi produceau
tristețe. De aici, finalul: „...Ai auzit de Abdalonym?
Când veniră să-l puie rege în Tyr, lucra la prazul
lui. Declină cinstea. Cui n-a avut nimic, nu i-a lipsit
nimic: Nihil habenti, nihil defuit. Va fi și deviza
mea”. Citat în citat, sunt cuvintele emblematice ale
personajului invocat. Dar este și deviza lui
Perpessicius. În fapt, notele autobiografice sunt
evidente. Și nu e vorba doar de călătoria sa la
Oșorhei, adică la Târgu Mureș, ci și de felul cum a
renunțat la o casă pentru a se putea ocupa cu ade-
vărat de editarea operei eminesciene. 

Dar nu cred că aceasta, expusă la vedere, e
lecția lui Perpessicius, ci o alta. Și ea este cuprinsă
în ultimul dintre textele acestui volum, care se
numește În amintirea lui Musonius Rufus. În afara
ultimelor două-trei paragrafe care-l au ca obiect pe
Musonius Rufus, Perpessicius vorbește în el despre
iluziile și speranțele că Europa și lumea vor reuși să
depășească conflictele trăind într-un spirit de armo-
nie și de pace, iluzii care pe el nu-l conving și în
care nu crede deloc. Textul pornește de la următoa-

rea afirmație: „Telegramele ne-au adus la
cunoștință încetarea, mai corect suspendarea
ostilităților dintre Bolivia și Paraguay și deferirea
neînțelegerii lor instanței arbitrare de la Haga”. Dar
Perpessicius e convins că războaie și suferință vor
continua să existe și invocă în sensul acesta o
afirmație a lui Julien Benda care, în Trădarea inte-
lectualilor, pe care o citează, îl invoca pe
Dostoievski. Or, Dostoievski credea în război, iar
Perpessicius, vorbind despre rara lui candoare, îl și
citează: „Nu e, prin urmare întotdeauna, bine să
predici pacea, mântuirea nu e totdeauna în pace,
uneori e și în război”. Într-un discurs închinat lui
Pușkin, Dostoievski spunea: „da, destinul rusului
este pan-european și universal; a fi cu adevărat rus
înseamnă a fi fratele tuturor oamenilor; a fi uman,
dacă se poate spune”. Pentru Dostoievski, vaga-
bondul lui Pușkin „nu căuta doar satisfacerea
instinctelor lui personale, dar și fericirea universa-
lă. Vagabondul rus, ca să-și potolească setea, duce
lipsă de fericirea universală”. Comentariul lui
Perpessicius e o denunțare fără menajamente a
acestui elan umanitarist, căci îl asociază „cu acea
maximă regională de la noi, spunând, cu
aproximație: «câinele se prăpădește după ciomag și
nebunul de fericirea lumii»” (Perpessicius 1940:
260). Mai mult, cum tocmai se desfășurase în
Austria un congres pentru o „internațională pacifi-
că”, Perpessicius invocă, dincolo de lupta „pur sen-
timentală” pentru înfrățirea popoarelor, o plachetă
a lui Eugen Relgis, care susținea că, dacă „proleta-
rii pregătesc era socialistă”, „intelectualii trebuie să
pregătească era spirituală”. Nu are rost să facem
aici o paranteză despre explozia internaționalei
socialiste, care întrezărea pacea universală și care
se dezvoltase în timpul războiului tocmai pe o reto-
rică a condamnării burgheziei și militantismului
național. Or, Perpessicius o spune clar: cei care au
trecut prin război și au „cunoscut cătușa de fier a
imperativului militarist” nu pot face nimic pentru
pregătirea erei socialiste. Perpessicius nu crede
într-o astfel de eră. Și aici invocă el argumentele,
raționaliste, lucide, azi știm că și vizionare, dar
vizionare din pragmatism, ale lui Duhamel. În locul
acțiunilor sentimentale și utopiilor (care ar avea
nevoie și de acțiuni practice), la aniversarea a 10
ani de la terminarea războiului, prozatorul francez
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spusese: „Nu am de gând să pacific lumea. Vreau
să mă pacific pe mine însumi. De mult am părăsit
utopiile. Sunt sigur că vor mai fi noi războaie și
apropiate, și inexplicabile. Nu mai sunt la vârsta la
care nădăjduiești să reformezi lumea. Dar înțeleg să
mă reformez pe mine însumi, să-mi regulez impul-
siile pure și simple, să statornicesc în chip rațional
dezaprobarea mea pentru război, a oricărui război,
fără distincție, fără sofisme pioase” (apud
Perpessicius: 1940: 261-262). Perpessicius e soli-
dar cu această perspectivă și înțelege că abia aceas-
tă întreprindere – lucrarea asupra propriului sine –
e eroică, „de vreme ce la tot pasul pândesc: egois-
mul de toate culorile și îndoiala mulțimilor și
instinctelor înrădăcinate de la origine”
(Perpessicius 1940: 262). La mijloc e, așadar, chiar
condiția umană, omul, ba poate mai ales intelectua-
lul, supus, cum, pe urmele lui Benda, avea să
spună, Karl Popper, instinctelor, vanităților, orgo-
liilor etc. Acesta este modelul la care Perpessicius
aderă. Spirit critic – un raționalist, un sceptic –, el
n-are utopii, nu-și face iluzii deșarte și nu se lasă
îmbătat de cuvinte. 

Și-atunci ce rost are Musonius Rufus?! Ei bine,
în următorul pasaj, penultimul al cărții, el invocă
următoarea situație povestită de Tacitus: Musonius
Rufus fusese trimis de împăratul său în armata
adversă, așa cum, la rândul lor, adversarii trimise-
seră pe cineva în propria armată, pentru a propovă-
dui pacea, cu speranța împiedicării unui conflict;
dar trimisul adversarilor în propria armată este
rănit, în vreme ce Musonus Rufus, după ce reușise
să se ascundă și să rămână în viața, în încercarea lui
de a promova pacea printre soldații adverși, este
jignit, umilit, disprețuit. Să mai precizăm că cei doi
trimiși erau filozofi și sceptici, deci nu credeau în
război? Să fi fost ei trimiși cu scopul vulnerabiliză-
rii adversarului? Și aici, după această mică întâm-
plare, urmează finalul textului lui Perpessicius,
care este și finalul acestui volum: „Este poate și
vreo morală?! Niciuna! Decât doar că același
Musonius Rufus izbește mai târziu, cu oștile, pe
Petilius Cerealis și mai ales că: în plasa de ipocrizii
și uri, mocnite dar arzând sub cenușă, singura con-
solare e să te refugiezi în istorie și în fabulele ei
nemincinoase” (Perpessicius 1940: 263). Așadar,
ne spune Perpessicius, nu poți să dai crezare

declarațiilor, chiar când vin din partea unui filozof
sceptic. Căci există plasa de ipocrizii și uri mocni-
te, de orgolii și vanități, de subterane ale ființei;
există ceva ce arde „sub cenușă” și care este chiar
omul. Și-atunci singura consolare/salvare este „să
te refugiezi în istorie și în fabulele ei nemincinoa-
se”. Ca să înveți din ea? Mai degrabă pentru a o
contempla în frumusețea ei stranie, a contempla
frumusețea unei fabule – care vorbește despre enig-
ma numită om – chiar atunci când ea se întemeiază
pe suferință. 

Aceasta este, cred, lecția lui Perpessicius. Să te
salvezi prin frumusețea născută chiar din contem-
plarea suferinței. În interbelic, cu toate anomaliile
sociale și morale, Perpessicius putea să scrie lucru-
rile acestea care aveau drept finalitate construirea
propriei identități. În fond, în felul acesta, prin fap-
tul că știa că te poți refugia în frumusețe,
Perpessicius era o identitate în acțiune. După 1947,
timpul devenise atroce și cred că ar trebui să se stu-
dieze felul în care existența lui, a unui om instinctiv
de stânga, se pierde în marasmul social și moral al
altor vremuri. În fond, în 1940, Perpessicius nu dis-
pera. Dictando divers transmitea încă un mesaj
pozitiv: că frumusețea poate salva, dacă nu lumea,
măcar pe fiecare individ în parte. Dar mesajul aces-
ta pozitiv e unul pe care, finalmente, așa cum știm
și cum Perpessicius o va fi descoperit pe propria-i
piele, istoria îl va anula. În fond, în 1933, în Ai
noștri și turnul de fildeș, text nereluat în volumul
din 1970, cu care am fost poate nedrept,
Perpessicius spunea: „Epoca noastră cunoaște însă
o altă descindere din turnurile de fildeș. Este aceea
a literatului în presă. Căci dintre toate epocile,
aceea de astăzi cunoaște cel mai mare număr de
scriitori militând în cotidian și în actualitate./ În ce
fel și cu ce rezulte – iată o altă chestiune și un alt
subiect” (Perpessicius 1970: 386).
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Proza Caliopiei Tocală experimenta „pe viu”
celebra propoziţie a lui Jean Paul Sartre, „l’enfer
c’est les autres”, într-o formă complementară: eu
sunt infernul celuilalt. Acolo, în proză şi scrierile
dramatice, în nucleul existenţialist, se află, în
fond, cheile literaturii Caliopiei Tocală, în care
personajele şi, peste toate, stăpîn, naratorul sînt
maşini de gîndit, în căutarea unei ficţiuni.
Autoarea vine, acum, în poezie cu acelaşi „bagaj”
existenţialist din gîndirea şi scrisul unor filosofi şi
poeţi precum Kierkegaard, Sartre, Miguel de
Unamuno, Ortega Y Gasset, d’Annunzio, Șestov,
Berdiaev, Emil Cioran, M. Blecher, iar poeta din
Statui de apă (Editura Timpul, 2021) asumă de
acolo absurdul unei existenţe de neînţeles, aliena-
rea, neputinţa comunicării, singurătatea într-o
lume de străini, sentimentul contactului cu nean-
tul: „universul este, desigur, o creaţie a tristeţii lui
Cioran,/ omul este singura fiinţă care devine pro-
priul duşman,/ deschid din ce în ce mai multe uşi
de după care nu se află nimic,/ vorbesc pentru ure-
chile nimănui,/ m-am pregătit pentru un război
care n-a mai avut loc,/ astfel că trăiesc graniţa din-
tre un trecut/ care m-a îndurerat şi un viitor de care
mi-e frică,/ incapabilă să mă fixez. Nu sunt ferici-
tă. Nimeni/ nu e fericit. Aceasta e noua modă./ Nu
în termeni de destin interpretez viaţa,/ ci în anec-
dote frivole./ Încerc să înlocuiesc gîndirea despre
existenţă/ cu pasiunea de a trăi . Uneori îmi iese,
alteori nu”. Poezia evocă pe Cioran şi uşile închise
ale lui Sartre, punctînd căutarea dublului, a „celui
de-al doilea”, cum scrie Caliopia Tocală în Poem
de zi. Trecerea unuia în Celălalt, ca în Lumina
altei lumi şi Cedarea reciprocă a specificului,
scurgerea oceanului în cer din Pastel. Trăind un
acut deficit de existenţă, în deriziunea dezeroizării

lumii de azi, aflată într-un permanent război cu
sine, cum se spune în Avem dreptul la încă un răz-
boi, fiinţa se retrage nu în mineral, ca în atîtea alte
paradigme lirice, ci într-un univers acvatic de
unde proiectează lumea fără destin eroic într-o
„pură” aventură mentală: apele Caliopiei Tocală
sînt marea, cu întinsul apelor ca la Geneză, în
„tăcerea mondială”, cascada, dar şi aburul şi pică-
turile secundelor sau apele albastre ale gîndirii:
„Caut un poem care să demonstreze/ că despre
gîndire nu se poate spune altceva/ decît că ea este
albastră/ şi că-n apele sale oricine îşi poate spăla
mîinile”, scrie Caliopia Tocală în Elegie.

Omul este o fiinţă a intervalului, ne învaţă filo-
sofii, iar poezia Caliopiei Tocală din Statui de apă
se personalizează şi prin tentativa de a demola
polii acestuia: „Mi s-au arătat pe seară/ îngerul
meu și demonul meu./ Au început să vorbească în
acelaşi timp./ Uite, aici sunt două bazine,/ uite,
aici sunt două bazine,/ unul cu sîngele,/ unul cu
sîngele,/ celălalt cu laptele mamei tale,/ celălalt cu
laptele mamei tale,/ în care vrei să-nveţi să înoţi?,/
în care vrei să te îneci?” (Îngerul meu şi demonul
meu): o fiinţă care se naşte mental, fără sîngele şi
laptele mamei. Ieşind din viul omenescului, din
starea de prizonieră a intervalului, fiinţa se caută
în deriziunea arenei unui război unde se neantizea-
ză viul, polimorful, viaţa însăşi („Noi stăm departe
de ceea ce numim arenă,/ un loc obişnuit, de altfel,
între ierburi,/ stăm culcaţi şi aşteptăm nu ştie
nimeni ce,/ deşi fiecare dintre noi are o presimţi-
re./ Vine un şoarece de cîmp, se uită într-o parte/
şi alta, se joacă printre ierburi, se-ntinde la soare,/
cîteva spasmuri şi moare./ Vine apoi o pisică, vede
şoarecele, îl miroase,/ îl înfulecă lacom, se-ntinde
la soare,/ toarce, îşi linge labele, cîteva spasmuri şi
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moare./ Vine un corb într-un tîrziu, își înfige ghea-
rele/ în stîrvul pisicii, cîrîie şi zboară. Apoi:/ -
Parcă nu s-a auzit vreo împuşcătură,/ de ce cade
pasărea aia din cer?/ Apoi, vine un ţăran şi coseşte
iarba/ de pe ceea ce noi numim arenă” - Arena), se
însoţeşte cu un sculptor şi un arhitect pentru a se
regăsi într-o poză (întinsă în iarbă sau de-a lungul
patului, „cu părul răvăşit, păianjen”) ori în statuia.
„întîmplătoare” în apa unei cascade. Sculptorul,
atras de formele trupului, pe care vrea să le trans-
fere în opera sa, după ce acesta a căzut sub gloan-
ţele Celuilalt, devenit „armă de foc” şi arhitectul
care proiectează fiinţa ca pe o construcţie mentală,
ieşind din anonimat şi din „trupul de carne”,
demolează o lume şi fiinţa sa ca să lase locul liber
pentru un nou început, o altă Geneză: „Lumea
urmează să fie,/ nimic înăuntru, nimic în afară,/
dau tîrcoale, dar nicăieri nu e nici o fereastră,/
imaginez un cap de copil şi cîntecul/ dintr-un flu-
ier din tulpini de cucută,/ apoi nu mai imaginez
nimic,/ desenez capete de copii şi le lipesc/ pe
orice formă îmi iese în cale,/ merg apoi la magazin
şi la coafor/ şi rîd, arătînd în stînga şi-n dreapta cu
degetul,/ şi sunt fericită, căci lumea abia a-nceput/
din goluri suprapuse şi discret muzicale,/ în care
moartea e un blînd animal/ cu blană fosforescentă
şi ţîţe lăptoase/ din care sug cu nesaţiu” (Goluri
suprapuse).

Frapantă în poemele Caliopiei Tocală este cro-
matica lor foarte specială, originală, potenţînd
forţa de distrugere a „armei de foc” care e
Celălalt; demolarea lumii şi fiinţei pentru a fi,
apoi, (re)construite mental se face în albastru,
verde şi galben, culorile dominante ale poeziei
Caliopiei Tocală: gîndirea e albastră, ca şi fiinţa,
ca şi mîinile şi „soarele tristeţii”, ultimul soare:
„Și vine un timp cînd orice naştere/ nu e altceva
decît o procesiune funerară şi/ atunci, impasibil,
ciopleşti cu mîna dreaptă/ forma unei cruci în bra-
ţul stîng,/ în timp ce nebunii pe stradă te proclamă/
regele lor, inocentul nătîng./ Și atunci camera îşi
reduce dimensiunile/ pînă la mărimea unui ou din
care/ se va naşte soarele albastru al tristeţii,/ ulti-
mul soare” (Ultimul soare). Albastrul, ca şi verde-
le din Turnul morţii verzi ori galbenul („floare gal-
benă pe trup în dezastru”, închipuie poeta în

Floare galbenă), se asociază morţii, sfirșitului for-
melor şi înfăţişării acestei lumi, fiinţa descifrînd
aici semnele întoarcerii cosmosului la sine; înda-
torată peste măsură, cum spune, măslinului și
culorilor dominante, acuzînd absenţa albastrului
ca pe o lipsă de comunicare, poeta recunoaşte pînă
şi umbrele din poezia sa după culorile acestora,
(re)simţind tentaţia albastului ca pe o „înfrigurare
de dinainte de naşterea pietrei”, după ce casa din
cealaltă viaţă va fi fost mistuită de un „rîu roşu”,
pentru ca arhitectul să o proiecteze pe aceea nouă:
„Arhitectul stătea în gura unui animal/ pe care,
desigur, eu l-am inventat,/ într-un moment de
pauză,/ şi pe voi de asemenea, de asemenea,/ vai,
el ridică o pleoapă şi braţul drept/ numai culoare,
atît perceptibil/ şi altceva desigur că da,/ dar aştep-
tînd alţi ochi şi alte concepte,/ a construi nopţii un
trup pe măsură/ cum şi din ce să spună, rog, cine
ştie,/ este doar o tentaţie a albastrului,/ o înfrigura-
re de dinainte de naşterea pietrei,/ un spasm care
cine ştie cînd va primi o definiţie/ nu poetică,
bineînţeles, nu/ doar o sublimă religie în coaja
unei muzici” (Marea eufonie).

La început, înainte de Cuvînt a fost albastrul,
pare să ne spună Caliopia Tocală, într-o poezie
intens elaborată, cu o sigură coerenţă în orizontul
paradigmei existenţialiste de sensibilitate.

Povestea gîndacului care a îndrăznit cîndva
să zboare

De la Urmuz aflăm că literatura nu aduce
nimic bun; de la Maria Grădinaru, în poezia din
Cactusul de la etajul doi (Editura Neuma, 2022),
aflăm că poeţii nu sunt buni la nimic: „la ce sunt
buni poeţii/ mamă/ întreabă fetiţa/ poeţii nu sunt
buni la nimic/ dar pentru că ei nu ştiu asta/ îi tri-
mitem să ducă gunoiul/ să facă piaţa/ să stea de
pază la mall-uri/ aşa cum fac eu cu tăică-tu/ cînd
sînt sătulă de facturi neplătite/ şi de toată această
poezie casnică/ din care nu poţi face nici măcar o
ciorbă/ nu-i adevărat/ nu-i adevărat/ ţipă fetiţa/
poeţii nu sunt oameni/ sunt ceva mai mult/ sunt
sigură/ cînd tata mă ia în braţe/ simt cerul/ cum se
zbate în piept/ de parcă stă să se nască alt cer”
(poveste de seară). Cum se vede, de la cei care nu
sunt buni la nimic aşteaptă lumea revolta împotri-
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va rutinei, tema-pivot a poeziei Mariei Grădinaru,
cînd se zgîrîie plăcile de pick-up şi cînd „neobiş-
nuitul devine obişnuinţă”, iar botniţa e doar o
„apărătoare de frig”; poetul, strivit între două
gigantice pietre de moară – ceea ce este şi ceea ce
ai vrea să fie, retragerea din lumea care ucide
sufletele şi proiecţia în poezia care salvează visele
rămîne fiinţa ce trebuie să treacă peste condiţia
gîndacului care a îndrăznit cîndva să zboare. Este
una dintre temele cele mai importante ale lumii de
azi, neantizată în reţelele sociale ce trimit indivi-
dul în anonimat şi îi lasă doar visul de a locui într-
un mare oraş care să-i asigure tocmai anonimatul
şi gloria de pe scara blocului: „singurătatea ta
creşte proporţional/ cu numărul de prieteni pe
rețelele sociale/ iar tu începi să te simţi tot mai
mic/ mai mic/ mai mic/ mai neînsemnat/ pînă cînd
îţi dai seama că de fapt/ asta ai căutat toată viaţa/
să te micşorezi/ vecinul de la unu/ nu te lasă să te
bucuri prea mult/ de noua ta descoperire/ şi ime-
diat ce te vede/ îţi spune/ vai dom’le/ dar ce mare
aţi ajuns/ duduie internetul ăla de poezie/ şi dum-
neavoastră să nu ne spuneţi/ că sunteţi așa un mare
poet/ poate vrem şi noi să ne lăudăm/ cu un selfie
ceva/ să ştie lumea că locuim pe aceeaşi scară/ te
închei la haină/ îţi tragi gluga peste ochi/ şi speri
să devii invizibil/ ca o tristeţe aruncată în mare/
sau cel puţin/ să îți cadă în cap ceva/ care să te stri-
vească de pardoseală/ ca pe un gîndac/ care a
îndrăznit cîndva să zboare” (la bloc).

Gîndacul visînd să zboare este al unei lumi
care îndeasă dragostea „în cîţiva saci de gunoi”,
duşi la tomberon, cu inima părăsită, aşezată în
cîteva pungi cu naftalină, cum spune Maria
Grădinaru în naivitate şi învins. Lumea, scrie
poeta, nu e atît în (de)cădere morală, ci în ordinea
surpării trăirii interioare: „în oraşul acesta cance-
ros/ cel mai adevărat eşti tu/ cînd îmi spui/ că ver-
surile mele/ pătrund în inimă/ lipsite de tact/ şi o
remodelează/ după bunul plac/ nu ştii că tristeţea/
e pulsul oraşului/ în care femeile mor/ fără să fi
primit vreodată/ scrisori de dragoste/ fără să fi
cunoscut sărutul/ din faţa casei/ fără să fi fost/ fără
să/ fără” (sentinţă); fragilă, într-o bulă de săpun,
metafora obsedantă a poeziei din Cactusul de la
etajul doi, cu sufletul pribegind în frig, fiinţa e una

suspendată, într-o siberie lăuntrică: „simt cum
creşte în mine/ o siberie/ o nepăsătoare siberie/ un
pas ne desparte/ de o îmbrăţişare/ şi totuşi/ amîn-
doi privim îngheţaţi/ revelaţia acestei mari pier-
deri/ ce straniu/ să respirăm depărtările/ aşa de
aproape/ şi / nu ştim/ cînd s-au adunat atîtea
zăpezi” (decembrie). Figura tutelară a poeziei din
volumul Mariei Grădinaru e maria, numele tex-
tualizat cu toată istoria sa; sînge din sîngele, carne
din carnea, poezie din biografie, scrie autoarea în
Cactusul de la etajul doi; maria încetează să fie un
nume, e o sintagmă care se adaugă discursului rea-
lului, sînt, iată, „bucăţi de marie” sau „o noapte pe
care trebuie s-o dormi” sau „uraganul maria” care
„se plimbă cu tramvaiul”, dictînd poemele care
urmează să se fixeze în coaja realului, multiplicate
într-o „Marie fericită”, cum se spune în ultimul
poem al cărţii: „marie/ scrie te rog/ despre lucruri-
le/ de zi cu zi/ despre cum găteşti/ poezia/ în care
întingi/ cu pîine/ despre cum îţi lingi/ degetele/ şi
cum stai/ cu picioarele/ sub tine/ pe canapeaua/
roasă de molii/ ochii lor/ vor să vadă/ imperfecţiu-
nea/ care te face perfectă” (variațiuni).

Deşi pare a aparţine unui plan secund, croma-
tica din poezia Mariei Grădinaru fixează raportul
tensional dintre lumea prăbuşită în rutină şi visul
revoltei cînd se salvează visele, într-un gri depre-
siv („zi de zi/ acelaşi gri depresiv/ îmi asfaltează
privirea/ nimic mai trist/ decît această nemişcare a
mea/ din care răsar spinii singurătăţii” – cactusul
de la etajul doi), iar gri-ul este, se ştie, culoarea
doliului la evrei (unii pictori din Renaştere l-au
imaginat pe Iisus venind la Judecată, îmbrăcat în
gri) şi albul poemului, curcubeul dintr-o viziune şi
cutia cu acuarele a toamnei: „pe strada ta/ frunze-
le cădeau mereu/ aspre şi grele/ locuiai aproape de
casa/ în care toamna/ ţinea cu chirie/ cutia de
acuarele/ aveai pe umerii ninşi/ tristeţi abisale/ te
fascina/ chipul meu/ şi îl desenai pe ascuns/ pentru
galeriile de artă/ în timpul liber reparai cărţi/ la
biblioteca din oraş/ lumea vorbeşte/ că ai fi cel
mai trist anotimp/ din poezia mea/ dar pentru
mine/ tu eşti fericitul administrator/ al azilului de
păsări” (pe strada ta). În aceeaşi perspectivă tre-
buie citit verdele-crud al salciei, copacul poeziei
Mariei Grădinaru: „caut lumina/ în adîncuri/ deşi
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lumea/ îmi spune/ că nu e locul/ potrivit/ dar/ nu
renunţ/ undeva/ acolo/ trebuie/ să existe/ o urmă/
de cer/ de aceea/ mă înclin/ în faţa apei/ ca în faţa
unei icoane/ vreau/ să pot/ ajunge/ la mine” (sal-
cie). În acest context, poezia Mariei Grădinaru
întîlnește orizontul mito-poetic românesc, unde
salcia e asociată femeii şi sărbătorii Floriilor, ca
într-o legendă pe care o evocă Ivan Evseev în
Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipu-
rilor culturale: „Pe timpul cînd Sf. Iosif şi Pururea
Fecioara Maria, călătoreau în Egipt şi Mîntuitorul
suferea de la căldura de la amiazi, Sf.Iosif văzu în
depărtare doi copaci. Dînd zor asinului cu care
călătorea, ca să meargă mai repede, ajunse la
copaci, însă unul îşi zbîrli crucile în sus de răutate
nevoind a primi în umbra sa pe Sfînta Familie;
acel pom era plopul. Celalalt, din contră, îşi lăsă
crăcile în jos pînă la pămînt, ca să adăpostească şi
mai bine pe Iisus; aceasta era salcia. Atunci Iisus
afurisi pe unul şi binecuvîntă pe celălalt. De atunci
plopul tremură întruna, ca un răufăcător, ori de
cîte ori adie vîntul. El mai are şi darul nenorocit de
a atrage trăsnetul, pe cînd salcia, care este iubită
de albine, se acoperă de verdeaţă înaintea tuturor
copacilor, ca să poată sluji de Sfintele Florii”.
Astfel, în poezia din Cactusul de la etajul doi,
unde acasa e sub plînsul salciei: „mi-ar fi plăcut/
să rămîn/ acolo în acel/ acasă ascuns/ sub plînsul
salciei/ deasupra oricărui semn de îndoială/ înce-
puse să plouă/ şi golul dintre noi/ părea/
Dumnezeu” (aer şi atît).

Între poemele, pur şi simplu, frumoase ale căr-
ţii Mariei Grădinaru, notez pe cel dedicat lui Emil
Brumaru, un poem despre poem (la plecare) şi un
poem de dragoste care poate figura în orice anto-
logie de gen: „cine eşti/ de unde vii/ de ce ţi-s veri-
le tîrzii/ de ce pătrunzi/ cu pasul tău/ în gîndul
meu/ în trupul meu/ stăteam cuminte-n/ ascunziş/
tu-mi răpeai cerul pe furiş/ iar eu ştiam ştiam
ştiam/ şi te lăsam/ da te lăsam” (intrus).

Viața by e-mail
Ca în toate cărţile de poezie, şi în cea mai

recentă, Între lucruri, timpul (Editura Timpul,
2021), Ștefan Amariţei abordează un lirism dens,
foarte intens, solicitînd atenţia şi rezerva culturală

a cititorului, elaborat în orizontul unor sisteme
filosofice ori în sensul mişcării de idei de astăzi.
Astfel, civilizaţia virtuală şi, mai mult, viaţa, feri-
cirea by e-mail (un poem se intitulează happiness
by e-mail correspondence), figurînd, în fapt, alie-
narea, decorul kitsch, cu „o bucată de cer învelită
în poleială” al unei lumi dezolante, prăbuşită în
manufactură şi butaforie, cu oameni
„confecţionați din baloane colorate” şi unde, în
pofida apariţiei unor „boabe celeste de
rouă”,locuitorii – roboți cu „umerii traşi si capul
gol” care înalţă un „zid chinezesc”, în vreme ce
iubitele lor adorm „voluptuoase şi goale/ cu sche-
letele metalice lucitoare la vedere” – rămîn închişi
în viitorul trecut de unde nu pot ieşi decît pentru o
clipă, iluminaţi de imaginile percepute cu vederea
secundă dintr-o fereastră Manet: e unul dintre cele
trei canale de comunicare cu „vechea” lume, aceea
de dinainte de pasiunea roboţilor pentru zidul chi-
nezesc şi somnul voluptuoaselor schelete metalice
lucitoare, într-un contact posibil doar printr-o
fereastră, deschisă într-o fulguraţie a timpului:
„vreau să vă povestesc despre fereastra deschisă
spre/ pădure/ pe care noi am numit-o aşa/ în fugă
fereastra Manet/ imaginea însorită a demonstrat că
suntem într-o/ formă/ de zile mari/ ei bine vreau să
vă spun cîte ceva şi despre lacul/ de la marginea
pădurii/ vecin cu casa noastră de vacanţă/ care-şi
vîntură valurile precum eşarfele steagurilor/ de
ziua naţională/ noi ne amuzăm şi ne ghiontim/
pînă şi cîinele nostru dă din coadă şi se bucură/ ca
şi cum i-am fi dat o pisică s-o smotocească/ seara
jucăm cărţi şi rîdem/ şi grămezile de monede se
schimbă mereu/ şi rîsul nostru era parcă un ecou
dintr-un butoi cu vin/ pe care l-am băut/ numai
coroanele copacilor se vedeau pe fereastră cum/ se
legănau/ la stînga şi la dreapta la marginea pădurii/
apa din lac se agita pe maluri/ părea o tablă luci-
toare îndoită spre capete/ noi nici nu ne sinchi-
seam/ jucam cărţi ca disperaţii şi ne enervam/
umbra cerului de seară s-a întins peste soare/ cîi-
nele lătra şi nimeni/ chiar nimeni nu a observat
cînd lacul şi pădurea au/ dispărut/ pe fereastra
Manet” (fulguraţia timpului pe o fereastră deschi-
să).

Povestea omului din poezia lui Ştefan Amariţei
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este aceea a unei fiinţe suspendate într-un segment
de timp cît scînteia unui blitz, situat între lucruri
din lumea virtuală şi aceea de altădată, în-chipuită
prin fereastra Manet pe unde încă se mai poate
distinge (pe)trecerea generaţiilor care, după un
somn greu, s-au trezit într-o altă dimensiune, în
colivia a cărei uşă e zăvorită de timpul ce mai
îngăduie încă doar amintirea: „se năşteau şi se
îndrăgosteau dormind/ nunta o celebrau în somn/
îmbătrîneau şi dispăreau astfel/ alţii le luau locul
şi sfîşietoare cuvinte/ profund adormite, înlocuiau
vechile, uitatele vorbe/ cei treji nu-i iubeau pe cei
ce dormeau/ şi-i priveau ca atunci cînd auzi/
miroşi sau pipăi durerea/ aceştia locuiau laolaltă,
goi pe dinăuntru/ şi alergau mai tot timpul/ rînd pe
rînd, gleznă lîngă gleznă/ restul corpului arunca în
afară/ ura pentru cei ce dormeau/ aceasta devenea
colosală şi văzul şi auzul/ precum şi culorile
vibrau neliniştite/ cuprinse de amintirea tîrzie a
somnului/ cei ce dormeau erau identici dormind/
ei trăiau în vis, doar în vis/ trupurile lor se aruncau
întregi/ la umbra arborilor/ şi chiar rădăcinile reci
le adumbreau somnul” (amintirea tîrzie a somnu-
lui). Lumea fiinţei suspendate în timp e vegheată
de un soare albastru (soarele simboliştilor din
secolul XIX era negru, al poetului postmodern
este albastru) care lasă iluzia ascensiunii, a fantei
salvatoare pentru că, iată, calea spre înalt se vede
în zborul unei păsări albastre şi numai sub aripa ei
și ziua e „plină” sau în fumul ţigării de la cabana
de la marginea pădurii înălţîndu-se spre „Palilula/
la şaptezeci de ani lumină/ de gaura neagră din
centrul galaxiei”: fereastra Manet poate fi, ne
spune poetul, fereastra soarelui albastru pe unde
se poate trece, în plutire inversă, pe Acheron, spre
Arcadia, celesta Arcadie a lumii unde se bea roua
eterică a universului de dincoace de „albastrul
adînc, suspect”, de ecranul ce desparte durata fiin-
ţei de veşnicia care „aştepta mută de uimire”.

Dacă timpul defineşte, încă din titlu, starea
fiinţei suspendate în colivia sa, spaţiul se fixează
în ceea ce poetul numește fanta universală, pe
unde comunică lumile; în Addenda cărţii, Ştefan
Amariţei adaugă ferestrei Manet şi a aceleia a soa-
relui albastru, fotografia care, iată, poate salva
fiinţa din bezna şi universul concentraţionar al

labirintului: fotografia nu e doar o fantă, a treia, ci
şi un element de legătură, oricît de firavă, un fir al
Ariadnei. Prin fanta universală a celor două feres-
tre şi a fotografiei, „ţîşnesc imagini color din tine-
reţea de de mult a lumii pierdute”, pe nişte etaje
succesive la capătul cărora aşteaptă yahoo, adresa
de e-mail a poeziei din Între lucruri, timpul: „(să
pătrunzi misterul omului mult slăvit/ de el însuşi/
e o ecuaţie simbolică precum opririle leneşe ale
unui/ gîndac/ compensînd emfazele comice în des-
enele animate)/ deşi din fanta universală/ ţîşnesc
imagini color/ din tinereţea de demult a lumii:/
şoarecele – purgatorius ascuns/ în labirintul său
subteran/ pînă se consumă catastrofa cosmică
(asteroidul/ ucigaş)/ lemurianul cu ochi de pisică/
balansîndu-se ca o primată superioară/ pe creanga
unui pom cu fructe roşii/ yahoo – pitecantropul
privind linia orizontului/ convins că pămîntul
lunecă uşor/ spre alt tărîm mai uman/ şi cosmosul
înalt cu stele albe/ şi galbene ovale/ ce-şi scutură
fotonii precum polenul/ florilor de cais/ pe iarba
verde încremenită la pămînt/ ca să-i confundăm cu
rouă eterică” (poveste din fanta universală): prin
fanta universală se vede încă spaţiul de dincoace
de timp, cel „magnetizat” al pămîntului, structurat
între un centru, omphalos şi hiperboreea pe care a
căutat-o şi Antoine de Saint-Exupéry, evocat într-
un emoţionant poem, zbor spre hiperboreea.

Fiecare poet are o formulă anume de a-şi
asuma cititorul; în cazul poeziei lui Ştefan
Amariţei, aceasta se poate rezuma, cum spune
într-un text, răsfoind cartea, răsfoieşti creierul.
Dar, adaug, se poate chema şi emoţia sentimentu-
lui creştin, ca în metafora Învierii, din admirabilul
poem alianţa semnului divin.

Despre plăsmuirile oglinzii, visului şi cărţii
scrie Ștefan Amariţei în Între lucruri, timpul, o
substanţială carte de poezie.
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Luni 16 / 29 aprilie. Sculat la 6 ore, soare. Am
multe scrisori de scris; doamna Mavrogheni mi-a adus
(împreună cu papuci mai groși) pachetul ce ar fi tre-
buit să mi-l aducă Juca Bengescu, dacă nu se ducea la
Paris... 

Am scris scrisorile afară de una (lui Jean
Miclescu), care rămâne pe mâine. Mâna merge mai
bine, altfel nu puteam scrie atât. Dar tot departe de a fi
bine de tot.

Azi, în sfârșit, m-a putut rade și pe obrazul drept,
fără precauțiuni; mi-au trecut amândouă boboaiele de
tot. 

Miercuri 18 aprilie / 1 Mai. Ieri a plouat toată ziua,
cu puțină întrerupere, azi noapte asemenea, și acum
(6½ dimineața), cerul acoperit de nori, terasa udă. – N-
am scris ieri lui Miclescu, fiindcă nu mergea bine
mâna, și tocmai lui aș vrea să-i scriu cu mâna mai
sigură. Aseară, în pat, mă cam durea (foarte puțin și
surd, dar totuși) brațul drept întreg. Mi-a mai părut să
am așa simulacru de durere și acum vro 4½ săptămâni,
tot într-o zi de ploaie de aici. Să fie o cauză reumatis-
mală, de stă în legătură cu umezeala atmosferei?

Azi pleacă rusoaica, domnișoara Luba Islavine,
înapoi în Rusia, prin Fiume, Pesta – Oderberg –
Varșovia la Petersburg. După oferta Anicuței, a luat
ieri 30 fiorini împrumut de la noi.

Între 10 și 11 am scris (binișor) lui Miclescu și
(aproape bine de tot) lui Duiliu Zamfirescu, așa încât
nu mai am nicio obligație socială.

La 4½ , după plecarea (cu trăsura) a domnișoarei
Islavine, delicioasă plimbare pe la stânca1 Elisabeth la
vârful2 Aurora, apoi frumos vro 10’ prin satul Vargeni,
dar pe urmă coborâșul pe drumul prea pietros până la
Volosca prea greu pentru Anicuța. Timpul însă redeve-
nit splendid. Sara tiotka cu inteligenta doamnă Laska
(El, Laska, un fel de Nicu Negri).

Joi 19 aprilie / 2 mai. Sculat la 5¾, soare minunat
și acum, aproape cald dimineața. Ceai. Fac planuri de

drum, Laibach – Döllsach (Heiligenbad) Kufstein –
München – Starhemberg, sau Görz, Treviso – St.
Martin-Castrozza – Neumarkt – Bozen – Kufstein etc.
sau Görz – Mestre – Verona – Ala – Brienz – Mendel
Pass, apoi Gossensass – Kufstein etc.

Vineri 20 aprilie / 3 mai. Dimineața 10½ ore, mada-
me Olga Mavrogeni la noi. (De la ea: că prințesa
Antoineta de Hohenzollern, portugheza, mama prințului
Ferdinand „e foarte bine, întru totul prințesă”3, că
prințesa Maria, după petrecerea ei la Nizza de acum 3
ani i-a adus ei fotografii de ale sale scăpătate, făcute
acolo, și le-a dat soacră-si, dar că aceasta, îndată ce a
ieșit prințesa Maria din odaie, le-ar fi aruncat cu despreț
la o parte, zicând – dinaintea doamnei Mavrogeni (??) –
„Dacă ea crede că eu admit așa ceva pe biroul meu!”4 –
Tot de la ea: la 1875, când era cu regina în Anglia, câinii
unei familii de lord la care au fost în vizită, erau
învățați, când le da de mâncare, să refuze bucata când li
se spunea „de la5 Gladstone”.

Duminică 22 aprilie / 5 mai. Sculat la 5½, timp
splendid, cald. Ceai. Ieri 3½ – 6½ cu domnișoara Anna
Gerschlager pe vapor la Lovrana, acolo șocolată –
cafea, pe jos la Ica, cu vaporul înapoi. Pe vapor arhitec-
tul Seidl, care mai construiește o cisternă la Villa
Frappart. – Sara, eu lectură jos tuturor, după propunerea
Anicuței. Le-am cetit „Logodna de argint”6 de Seidel.
Interesați la lectură medicul locotenent colonel7, dr
Gerschlager și Lendekii. Proastă fata doftorului, incultă
nevasta (care e așa inteligentă la jocul de cărți).

Marți 24 aprilie / 7 mai. Azi e Sf. Elisabeta; am
comandat de alaltăieri un coș cu flori pentru regina (23
fiorini) și i-l vom trimite pe la 10 ore dimineața prin
doamna Mavrogeni. – După o zi foarte caldă, azi
noapte ploaie, care ține și acum, dimineața la 6½ ore.

Azi dimineață, pleacă medicul locotenent colonel8

Laska cu nevasta și fata la Cattaro, mai rămâne cu noi
aici numai domnișoara Gerschlager, și ea numai până
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sâmbătă. 
Mâine e la Varșovia căsătoria lui Lubomir de

Dymsza cu (după spusele domnișoarei Islavine: foarte
bogata) domnișoara Sofia de Kerbedz, fiica unui fost
general. 

Telegramă
Lubomir Dymsza 
Hôtel Europe
Varșovia
Cele mai sincere felicitări și urări de fericire din

partea noastră.
Majoresco.9

Miercuri 25 aprilie / 8 mai. A plouat ieri toată ziua
și a fost vânt. Marea foarte agitată, așa încât familia
Laska n-a putut pleca ieri pe mare. Se duc azi cu căile
ferate prin Agram în Bosnia. – Și azi noapte a plouat,
dar acum (6 dimineața) pare a se însenina. Eu ceva
durere de cap. 

Vineri 27 aprilie / 10 mai 1908. Și ieri a plouat, și
azi noapte, dar acum, la 7 ore dimineața, în sfârșit cel
mai senin cer cu soare. E cald și a fost cald și cu ploile
din ultimele zile. Acum, în sfârșit, se văd mai mulți
trandafiri în floare. – La 3 ore, cu vaporul la Fiume, de
unde, cu o „Victoria”, peste podul Fiumara dintre
Fiume și Sušak, pe „Luisenstrasse”, la Orhevica și
apoi pe drum vicinal pietros, dar umbrit de copăcei
înverziți, în jurul dealului înapoi spre mare, până la
șoseaua spre Draga-Buceari și la dreapta ceva în sus la
Tersato, acolo văzut ruina castelul conților Nugent și
coloana de la Marengo, ridicată pentru „consulul”
Napoleon, cu un vultur – cocoș jumulit de metal negru
deasupra; apoi pe bulevard înapoi la Fiume; toată
excursia cu trăsura, 1½ oră. Foarte frumos. Ceai la
café Schenk și la 6 pe vapor înapoi. Sara, ultima tiotkă
cu domnișoara Ana Gerschlager, care pleacă mâine
dimineață acasă la Klein-Schwechat, lângă Viena.

Sâmbătă 28 aprilie / 11 mai. Sculat la 5½ ore, ceai.
Afară cald, scriu cu ușa-fereastră spre terasă deschisă,
fără șal pe picioare. 

De la 5 – 7½, la regina, ceai-muzică, în îngustul ei
salonaș din etajul I, posibil numai cu ușa deschisă spre
mica tindă și micul gang dincolo. A început cu 2
execuții (copilărești de slabe, mâna grosolan-greoaie,
de altminteri tremurândă) a unui conte polonez, conte-
le Charles Zaluski, excelență, adevărat consilier

secret10, fost ministru, (de vro 60 ani sau peste), pe
care îl tot vâna „cu propriile sale compoziții11 soru-sa,
care șade în Abbazia, bătrâna de Golaszewska, (care a
făcut și grozavele versuri franceze gravate în stâncă în
onoarea reginei, sus pe „drumul de pădure”12 între
stânca13 Elisabeth și vârful14 Aurora). E proprietara
casei „Stella”, unde băcănia Steinacker.

Polonizarea asta e vârâtă prin familia von
Schmidt-Zabierow, poloneză, care i-a vârât la regina,
prin baron von Ransonnet și a pus și versurile acelea
franțuzești în stâncă. Grețoasele complimente ale con-
telui pentru jocul la clavir al reginei.

Apoi a venit violinistul Bronislav Hubermann, pel-
tic, ochi mari, urâți și unul cam roșiatic-chiorâș, vor-
bind mult și urât cu gura largă. (E de 2 zile în Abbazia
după o boală de 2 luni, operație la „apendice”15, cum
îmi spune el.) Regina l-a pus să cânte „după note”16

Sonata a 5-a de Beethoven, pe care zicea că nu o
cunoaște decât din auzite, dar se vede că nici nu o auzi-
se , fiindcă mergea rău, în partea I un tact omis, în
scherzo nu putea ține tactul – neiertat pentru un pretins
mare violonist. Apoi a executat el 2 bucăți violină sin-
gură, una de Bach, alta saltimbancărie. După Kubelik
dispare Hubermann, și astfel din acest odinioară „copil
minune”17 a ieșit un fel de artist peltic grețos – ener-
vant18. 

Apoi regina (jenant–declamatorie – cabotină) ne-a
cetit poezii de ale sale, rele, și în sfârșit (după
intervenția Anicuței, spre a-i împăca – căci de 2 zile
regina nu mai vrusese să-l acompanieze, fiindcă el cri-
ticase „impertinent” acompaniamentul ei) Dall’Orso cu
acompanierea reginei a cântat „Adelaida” de
Beethoven (pe care nu o cunoștea pretinsul muzicant,
contele Zaluska, și credea după auz că e Mozart), nu
tocmai excelent, dar bine pronunțat nemțește (chiar „pe
fiecare frunză purpurie”19), apoi „Eremitul”20, versuri
de Clément Marot, și „Jalousie”, după versuri de Pierre
Corneille – amândouă acestea în mod încântător. 

Mai erau de față: 1) „Alteța serenisimă” prințesa21

Alexandra von Schaumburg-Lippe, foarte gentilă, cu
nasul picant, à la Zozo Brăescu (dar mâni mari, spunea
reginei că i-e greu la clavir, deși „exersează”22 câte 4
ore, dar apoi îi strică mânatul cailor). Asta era destinată
regelui Alexandru al Serbiei (cu stăruința împăraților
Austriei și Germaniei – după chiar cererea lui și a lui
Milan – și, după ce, în asemenea caz, unchiul prințesei,
bogatul prinț von Schaumburg-Lippe, îi dăruia 1
milion de mărci23), când în iulie 1900 brusc a oprit lui
Milan reintrarea în țară și a luat pe fosta „damă de
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onoare”24 a mamei-sale, Draga Mașin (ce e drept, trăia
cu ea și ea devenise însărcinată).

2) Excelența Sa, baroneasa25 von Preen,
Obersthofmeisterin von Luxemburg.

3) Doamna baronesă („Freiin26”) Adda von Reck
(demoisela), dama de onoare a ducesei moștenitoare
de27 Baden.

4) Baroneasa28 Savolta apoi, dama de onoare29 von
Luxemburg (de prin Haromszég de origine (demoiselă
și asta)).

5) Contele30 F. Wolff-Metternich, maior și
șambelan al împăratului Austriei, „atașat” marelui
duce de Luxemburg.

6) Arhitect Carl Seidl
7) Pictorul31 Stampfer (?) din Viena32.
8) Doctor consilier secret33 Christian Bäumter,

profesor de medicină internă34 la Universitatea
Freiburg im Breisgau, chemat la „Ducele moștenitor”
de35 Baden (îmbolnăvit aici de reumatism articular36).
–

Sara, după cină, 4 rubber Tiotka, numai noi doi cu
cei doi Lendeke, fiindcă azi dimineață 7¼ ore a plecat
domnișoara Gerschlager.

Note:
1. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

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

română.
3. Ultimele șase cuvinte în limba franceză. Textul con-

tinuă în limba română.
4. Ultimele unsprezece cuvinte în limba franceză.

Textul continuă în limba română.
5. Ultimele două cuvinte în limba engleză. Textul con-

tinuă în limba română.
6. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul conti-

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

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

nuă în limba română. 
9. Telegramă în limba franceză. Textul continuă în

limba română. 
10. Ultimele patru cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română.
11. Ultimele patru cuvinte în limba franceză. Textul

continuă în limba română.
12. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
13. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

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

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

română. 
16. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română.
17. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română.
18. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba

română.
19. Ultimele patru cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română.
20. Cuvânt în limba franceză. Textul continuă în limba

română.
21. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
22. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

română.
23. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
24. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
25. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
26. Titlu nobiliar. Fiica unui baron („Freiherr”) și a unei

baronese („Freifrau”).
27. Ultimele șapte cuvinte în limba germană. Textul

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

română.
29. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
30. Cuvânt în limba germană. Textul continuă în limba

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

română.
32. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română.
33. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
34. Ultimele patru cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română.
35. Ultimele trei cuvinte în limba germană. Textul con-

tinuă în limba română.
36. Ultimele două cuvinte în limba germană. Textul

continuă în limba română.

Ana-Maria Dascălu, Bogdan Mihai Dascălu: Titu
Maiorescu, Jurnal, vol. IV. Ediție critică coordonată de
Bogdan Mihai Dascălu. Text stabilit, traducere, note, glosar
şi indici de Ana-Maria Dascălu şi Bogdan Mihai Dascălu.
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Reamintesc informația pe care am oferit-o cu cîteva
numere în urmă, cu privire la DUI 073553 Sadoveanu
Mihail Arhiva CNSAS (provenit din Direcția Generală
a Serviciului de Siguranță, care prin Decretul 221 din
august 1948 devenea Direcția Generală a Securității
Poporului (DGSP) care, la rîndu-i, printr-un decret din
martie 1951 devenea Direcția Generală a Securității
Statului (DGSS). În cazul scriitorului Mihail
Sadoveanu, urmărirea informativă în noul regim de
democrație populară se constituie prin actele preluate
din Arhiva Siguranței Statului, dosarul fiind socotit cu
material compromițător. Ca urmare, la 8 IV 1961
Serviciul „C” al Ministerului Afacerilor Interne emitea
ca act „strict secret hotărîrea pentru păstrarea în Arhiva
Operativă a Securității Statului a Dosarului 51034 de
acțiune informativă individuală provenit din Dosarul
Individual 1606 privind „activitatea francmasonă” a lui
Mihail Sadoveanu, dar, după cum vom vedea, nu numai
atît, ci supravegeherea lui informativă generală, de
fapt, în tot ceea ce privește activitatea lui publică din
țară și de peste hotare. Noile servicii secrete ale
României democrat populare, vor „urmări activitatea”
(în urma documntelor din anii ‘30) de suspect potrivnic
orînduirii socialiste a unui autor a cărei opera perfectă
va fi neasemănătoare în literature română.

Așadar, volumul 1 al DUI 073553 Sadoveanu
Mihail ACNSAS conține documente emise între 1930
și 1937 emise în urmărirea informativă a scriitorului în
profilul său de activitate profesională.

De această dată am extras din dosar un document
inedit de istorie literară, care cuprinde, de asemeni o
informație inedită de valoare istorico-literară cu privire
la opera marelui prozator.Aflăm, din interviul luat scrii-
torului aflat în localitatea Vitell, că celebra publicație
periodică franceză Le Temps a publicat, în traducere
franceză, sub formă de foileton, în integralitate, roma-
nul BALTAGUL, tradus în franceză sub titlul LE

COUP DE HACHE. Informația ne pune pe gân-
duri, este o noutate absolută care ne duce cu
imaginația că și alte lucrări vloroase ale lui
Mihail Sadoveanu ar fi fost, poate, traduse în
limbi străine și publicate în Franța (și nu numai)
în foileton (sau nuneapărat). 

În pofida stîngăciilor inerente interviului, cu
o formulă încă neperfecționată în anii ’30, textul
respectiv ne furnizează pe lîngă noutatea cu tra-
ducerea BALTAGULUI în franceză și
informații interesante cu privire la opiniile ine-
dite ale prozatorului cu privire la starea
României în epocă.

* * *
Adevărul din 13 VII 1937
Un sfert de oră cu d. Mihail Sadoveanu,

directorul politic al ziarelor noastre [Adevărul
și Dimineața]

Un interviu apărut în “Vittel Journal”
În “Vittel Journal” a apărut un interviu luat

directorului nostru politic care se află în cură în renu-
mita stațiune franceză.

Interviul pe care-l reproducem mai jos este prece-
dat de următoarea introducere:

„Avem norocul ca d. Mihail Sadoveanu, distins
scriitor român, fost președinte al Senatului României să
fie oaspetele izvoarelor noastre. Cu siguranță că vom
răspunde dorinței cititorilor noștri, am rugat pe strălu-
citul nostru oaspe să ne împărtășească impresiile sale
asupra Franței în primul rînd, apoi asupra Vittelului2 și
să ne spună cîteva cuvinte despre țara lui pe care o
iubim și pe care domnia sa a slujit-o atît de bine în viața
publică și în viața literară.

D. Sadoveanu este acum directorul politic al
Adevărului și Dimineții, două mari ziare care-și fac o
datorie din a sluji democrația și cultura românească. El
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și-a început cariera literară în 1904 și după o activitate
de 33 de ani a publicat în jur de 70 de volume, nuvele,
romane, impresii de călătorie, etc...

În tinerețe el a ocupat timp de zece ani, de la 1920
la 1930, postul de director al Teatrului Național din Iași
și atunci n-a încetat să se intereseze atît de chestiunile
teatrale cît și de artele frumoase și litere. Din anul 1922
el este membru al Academiei Române.

Iată acum și declarațiile făcute ziarului din Vittel: 
BALTAGUL ÎN FRANȚUZEȘTE
– În multe din cărțile mele, ne-a spus domnia sa –

am încercat să înfățișez viața țăranilor noștri în ceea ce
are ea caracteristic și original.

– Operele dvs. au fost traduse în franțuzește?
– Cîteva din nuvelele mele au fost redate în

franțuzește. Anul trecut “LE TEMPS”1 a publicat în
foileton unul din romanele mele: “LE COUP DE
HACHE” (Baltagul).

– N-ați voi, domnule Sadoveanu, să-mi vorbiți des-
pre activitatea d-voastră politică?

– N-am fost decît amestecat prea puțin în politica
militantă. Totuși am făcut parte de două ori din parla-
ment și în timpul ministerului Iorga am fost ales
președinte al Senatului.

POLITICA DOMINANTĂ A ROMÂNIEI
– Care e politica dominantă a României?
– Politica țării mele se reorientează spre liberalism

și democrație.
Partidele de guvernămînt cele mai puternice cu

toate dificultățile vremii continuă să aibă încrdere în
instituțiile care au prezidat la stabilirea și progresul sta-
tului român.

M.S. Regele Carol, care e foarte iubit, se găsește în
fruntea tuturor bunelor inițiative economice, dar mai
ales culturale.

– Și comunismul?
– Comunismul nu a prins rădăcini niciodată într-o

populație țărănească în proporție de 80%, individualis-
tă și care are un puternic instinct de proprietate.

RELAȚIILE ROMÂNO-FRANCEZE
– Ce se crede despre Franța în țara dvs?
– Mai e nevoie să vorbesc de relațiile culturale,

cunoscute de toată lumea care unesc Franța și
România?

Franța este pentru români a doua patrie intelectuală.
Părinții noștri s-au inspirat din marile pilde ale Franței
eterne, lucrînd acum un secol la ridicarea patriei noas-
tre. Noi înșine, cei din generația prezentă, am găsit în
scumpa noastră Franță un sprijin solid după război pen-
tru realizarea marii Românii, adică a Uniunii în vechile
ei fruntarii.

DESPRE VITTEL
– Îngăduiți-mi domnule Sadoveanu să ating un

punct de vedere mai particular, rugîndu-vă să vă dați
părerea asupra stațiunii noastre.

– Poate că este prematur să faxc aprecieri asupra
Vittelului pe care doresc să-l cunosc în amănunțime.
Deocamdată tot ce vă pot spune e că mă bucur aici de
o viață fermecătoare, de un tratament excelent și că văd
persoane foarte amabile în fruntea acestei splendide
stațiuni.

Imi rezerv plăcerea de a scrie despre Vittel și despre
felul cum e organizat în ziarele ce conduc, deîndată ce
mă voi întoarce la București.

Pentru moment doresc doar să adresez numai felici-
tările și toate mulțumirile mele lui Jean Bouloumier
care continuă atît de frumos opera admirabilă a familiei
sale. Mulțumesc de asemenea îndatoritorilor săi cola-
boratori și mai ales amabilului colonel Herbillon4 care
a binevoit să-mi fie călăuză în frumoasa dvs. stațiune.

Am găsit, în sfărșit în persoana tînărului medic, d.
Dr. Henry Martin, un serios și devotat sfătuitor: țin să-
i exprim recunoștința mea.

Interviul se încheie astfel:
– Vă mulțumesc d-le Sadoveanu pentru frumoasele

dvs cuvinte despre Vitell. Fiți sigur că, venind de la per-
sonalitatea dvs., ele vor fi cu deosebire apreciate.

Nu-mi mai rămîne decît să vă doresc un sfîrșit de
cură bun și ca întors în frumoasa și nobila dvs țară,
amintirea pe care o veți păstra despe Vitell să vă îmbol-
dească a vă reîntoarce cît mai repede cu putință.
Stațiunea noastrăva fi totdeauna foarte fericită și foarte
mîndră să vă primească.

Note:
1 – LE TEMPS – COTIDIAN FRANCEZ (1861-1942)

apărut la Paris
După război este victima ordinului din 30 septembrie

1944 privind titlurile de valoare găsite sub ocupația Franței
de către Germania.

2 – VITTEL – o comună din departamentul Vosges din
Grand Est.în nord-estul Franței.Apa minerală din această
localitate este îmbuteliată și vîndută sub brandul Vittel.

3 – JEAN BOULOUMIE – (n. 1878 – m. 1952) – fost
primar și consilier general al Vittel, director al spa-ului ter-
mal din Vittel, și al Societe des Eaux de Vittel timp de 40
de ani.

4 – EMILE EMMANUEL HERBILLON – (n. 1867 –
m. 1956) – colonel francez luptător în războiul din 1870.
Premiat de Academia Franceză cu Premiul Montyon în 1935. 
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Noian de varii suferințe, năpaste și drame de tot
felul, individuale ori colective, au împins dintot-
deauna mulțimi de oameni spre disperatul prag al
sărăciei aducătoare de nemiloasă foame. Pe lângă
rugăciunile spre Cel de Sus în Cer, sărmanii mult
năpăstuiți și-au îndreptat stăruitor speranța și către
alți potențiali binefăcători: tot sus-aflați, dar pe
Pământ și, prin urmare, mult mai la îndemână. Iar
instituția monarhică a fost mereu, și-n România, o
astfel de oportunitate. Scrise cel mai adesea de
copiști, notari, învățători ori alte categorii de
slujbași înnobilați ca știutori de carte, duioasele
jalbe ale celor împovărați de suferință sunt, de cele
mai multe ori, și purtătoare de mișcătoare frumuseți
ale limbii celor „de jos”.

Ajunși în luna a cărei zi de 10 încă mai are pen-
tru istoria noastră înalte și maiestuoase înțelesuri, să
zăbovim – spre binecuvântată neuitare – și asupra
câtorva crâmpeie de dureri și suferințe pe care, fără
de mult atrocele memento ruso-ucrainean, le-am fi
uitat de mult, așa cum se și cuvenea... 

Să trăiți, Maiestate [Regina Elisabeta],
Sub-scrișii locuitori din comuna Racovițeni1,

Plasa Râmnicu de Sus – Plaiu, judeciul Râmnicu
Sarat, ajunși în starea cea mai cumplită de mizerie,
în lipsă până și de bucățică de mămăligă,
înconjurați fiecare de mai mulți copii, fără de nici
un sprijin de nicăieri, neajutați din nici o parte,
cum s-a avut în vedere cu cei alți săraci de prin alte
sate, nu ne mai rămâne alt mijloc de scăpare din
groaznicele ghiare ale sărăciei ce ne bântuie, decât
Înalta și cunoscuta bunătate a Majestății-Voastre,
la care recurgând, vă rugăm în genunchi să
binevoiți a împărți mila Majestății-Voastre și asu-
pra noastră, căci, lipsiți fiind și de acest ultim spri-
jin, nu vom deveni decât vi[c]timile foamei care zil-

nic ne încearcă, spre a ne prinde în ghiarele ei.
1900 martie 1.

Slugile Majestății Voastre supuse,
Păuna Văduva cu 5 copii, Vasile Potorac cu 9

copii, Gheorghe Costache cu 8 copii, Radu Raiu cu
6 copii. 

Majestății Sale, Regina României, Bucureșci.

[Pe verso, sunt enumerate alte 48 de persoane,
cu 170 copii, între care: Vasile Boroghină – 4 în
casă, Dumitru Toboșaru – 4 în casă, Rada F.
Ghițulescu – 3 în casă, Șerbana A. Zaharia – 3 în
casă, Niță Bășeanu – 4 în casă, Gh. Ilie Toboșaru –
6 în casă, Stanciu Bercea – 3 în casă, Toader Soilă
– 6 în casă, Costantin Raiu – 3 în casă, Bratosin
Suditu – 6 în casă, Tudora R. Burlacu – 5 în casă...
ș.a.m.d.]

*
Să trăiți, Magestate [Ferdinand I],
Subsemnații locuitori din comuna Godinești2,

jud. Tecuciu, jos semnați, cu lacrimi în ochi și
genunchile plecate ne plângem Onor Măriei-
Voastre, părintele Țării noastre Române, pentru
următoarele:

În anul acesta în comuna noastră și comunile
vecine a fost o secetă așa de mare încât n-a ploat
deloc de la Paști [4-6 aprilie 1915] și până în sep-
tembrie, pământurile noastre arabile cultivate cu
îngrijire n-au dat nici un rod de unde să ne putem
alimenta cu familiile noastre împovorate și nici
[cu] vitele noastre de muncă, așa că ne aflăm în
mare pericol de foame, am pierdut pănă în prezent
aproape toate dobitoacele noastre, pâinea din anul
trecut de pe la bogatași a fost strânsă de negustori
și transportată din localitate, anul acesta nu s[-]a
făcut, iar negustorii care aduc din alte părți ș[-]au
luat un avânt vânzind cu 3 prețuri producți[i]le
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adusă de ei, noi fiind cu totul săraci, neavând bani
și nici nimeni intervenind pentru noi, nu mai avem
nici un chip, ci perim de foame cu copilașii, două
părți din noi astăzi suntem plecați în concentrare la
sfânta datorie a noastră pentru Patrie și n[-]am
lasat femeelor și copilașilor noștri decât jale și
plâns și nici o mână de pâine.

Ca un părinte mult milostiv a Țării noastre, cu
toții ne rugăm Onor Măriei-Voastre a ordona pe la
depozitele de producte ale Statului sau altele a ni se
da porumb necesar nevoilor noastre și noi vom
munci din răsputeri în anul ce ne vine și vom plăti
alimentele cu care suntem adjutați în prezent.

Nădăjduim ca în Dumnezeul nostru că nu ne veți
lasa pierzărei ci ne veți adjuta la pericolul ce ne[-
]a înconjorat.

Cu lacrimi în ochi și genunchi plecate.
1915 noiembrie 30.

Măriei Sale
Regelui Ferdinand I al României.

București.
(Pe contra-pagină urmează semnăturile.) 
Pe verso sunt 72 de semnături, din care numai

10 originale (ale petenților), iar restul – marcate cu
„x” – sunt scrise de autorul cererii, numele și prenu-
mele fiind marcate cu x”, pentru amprentare digita-
lă: Costantin Grigoraș, Neculai Vezeteu, Ghiorghi
Lungu, Costantin Gh. Ursu, Ion Gh. Ursu,
Costache Grigoraș, Anica N. Tudor, Catrina I.
Dobruniș, Elisaveta Hurmuzachi, Vasile Ciuleiu,
Ion L. Genes, Maria Isop, Grigore Calapod, Profira
Gh. Popa ș.a.m.d. 

*
Sire [Ferdinand I],
Subsemnații locuitori ai comunei Cernădia3 din

pl[asa] Novaci, jud. Gorj, nu știm cum să ne tân-
guim și ce cuvinte de jale să mai întrebuințăm prin
aceasta înaintea Maiestății Voastre părintele
suprem al acestui Regat fiindcă vedem că, prin
măsurile ce s-au luat, noi nu mai putem trăi, nu mai
putem ține vite, nu mai putem aduce lemne, pentru
că din propriele noastre curele4 alese care nu sunt
de vălmășie5 și care nu intră în rigorile regimului
silvic ne vedem opriți și foarte mult necăjiți de către
grăniceri, tot în aceste curele alese în plai6 la locul
numit Babele am avut din moși[-]strămoși conace7

pentru vite în special capre care după cum se știe
capra este vaca săracului, acum vedem că nici cu
aceste vite nu mai suntem îngăduiți de grăniceri a
le hrăni acolo, unde avem frunzare și muguri, și ni
le coboară în sat unde nu avem cu ce le hrăni,
amenințându-ne că dacă nu plecăm cu ele de acolo
ne dresează [ne încheie] procese de contrabandă
[fapt ilegal].

De aceea neștiind cărui departament să ne
adresăm, implorăm mila și nemărginita bunătate a
Maiestății Voastre și cu ochi[i] scăldați în lacrămi
cu genunchi[i] plecați până la pământ și cu cel mai
profund respect și cu mare insistență vă rugăm ca
pe Dumnezeu să binevoiți a lua în considerațiune
jalnica noastră tânguire, să binevoiți a aprecia că
suntem oameni săraci, dacă ne vedem opriți de
rigoare [cu severitate] de a ne aduce lemne pentru
foc din propriile noastre curele de pădure alese,
dacă nu suntem noi îngăduiți a ține capre după cum
ne[-]am pomenit pe curele[le] noastre alese, unde
ne[-]am pomenit cu conace din cea mai depărtată
vechime, aceste drastice măsuri împotriva noastră
sunt tot una cu a ne omorî și să binevoiți a chibzui
ca să înceteze, întrucât conacele noastre sunt la o
depărtare de 28 km de frontieră și întrucât lemnele
ce tăiem nu sunt din devălmăși[i]le supuse regimu-
lui silvic.

Suntem cu cel mai profund [respect], Sire, ai
Maiestății Voastre preaplecați și preasupuși servi-
tori.

[Martie, 1916.]
C.N. Băra, Pătru Cosană, Gh. Tună, Gh. P.

Filigean, C. Țapulea, I.N. Bădoi, Dumitru
Boțotanu, I.P. Badea, N. Udrescu, N. Plotog, Gh. D.
Spilcu, Toma Neamțu, C. Mârzacu, Anghel D.
Pupăză, Ilie Corcodel, Gh. Bodislav, Const. Șoacă,
I. Gh. Pistol, D.P. Băsărabă, Gh. Băloiu [ș.a.m.d.,
alți 13 semnatari]. 

*
Măria Ta [Regina Maria]!
Subsemnatele soții ale ostașilor morți în răz-

boi[ul] din 1916-1918 și mame de copii, din comu-
na Dărmănești, județul Bacău, mai jos notate, cu
lacrămi în ochi reclamăm Măriei Voastre următoa-
rele:

Aproape de un an nu ni să mai dă nici un ajutor
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din partea [celor destinate] familiei luptătorilor și
nici un fel de pensie, din care cauză suntem expuse
a peri de foame împreună cu copii[i].

Măria Ta,
Ni se sfâșie inima de durere ca mame și soții,

vedem că tot strigătul nostru de ajutor a rămas în
zadar, am fost în timpul războiului în zona de fron-
tieră, am pribegit prin lume cu copii[i] în spinare,
la întoarcere[a] în sat am găsit numai jale și suspi-
ne, am rămas goale și sărace cu desăvârșire, vă
rugăm, Măria-Voastră, ajutați-ne, nu ne lăsați, că
murim de foame și frig împreună cu copii[i].

Rămânem al[e] Măriei-Voastre servitoare,
Dărmănești, 1918 decembr[ie] 10

Județul Bacău.
Măriei-Sale, Regina Românei 
Pe verso, tabel cu 57 de semnături, prin

amprentarea degetului pe semnul „x”:
Catrina N. Cojocea cu 2 copii
Elena Gh. Băbuș „ 2 „
Măriuca C. Boatcă „ 6 „
Catrina V. Ghinade „ 1 „
Măriuca Gh. Secăreș „ 3 „
Măriuca Cost. Gh. Stoica „ 2 „
Măriuca Toad. Pădureanu „ 2 „
Elena Gh. Timaru „ 3 „
Catrina Vas. N. Boatcă „ 5 „
Măriuca Th. Săndulescu „ 2 „
Măriuca V. Seceleanu „ 4 „
Elena C. Merlici „ 5 „
Maranda Gh. Grumezaș „ 2 „
Elena M. Bălănucă „ 6 „
ș.a.m.d.

*
15 septembrie 1919

Prea Onorate Rege [Ferdinand I] și viitorul
nostru Împărat,

Prea Onorată Regină [Maria] și viitoarea noas-
tră Împărăteasă,

Cu cel mai mare respect și cu lacrimi [în] ochi,
venim a vă ruga a asculta rugăciunea a trei fete
orfane. Noi suntem fete de preot. Am avut 4 frați pe
câmpul de luptă. Unul - licențiat în Teologie, preot
de garnizoană, unul – controlor la Administrația
Financiară, iar 2 – acasă. Venind nemții, ne-au
devastat tot avutul și ne-au lasat în cea mai mare
mizerie, murind și Mama noastră de frică și de

groază. Începând atacurile a căzut împrejurul casei
noastre peste 40 obuze, căzând unul pe casă [și]
distrugând[-]o, Tatăl nostru, ultima noastră mân-
gâiere, a capat[at] bătaie de inimă și a murit în cea
mai neagră mizerie, lăsându-ne 3 fete mari orfane
în mijlocul mizeriei, fără nici un ajutor și nici un
sprijin de la nimeni.

Fiind evacuate ne[-]am luat tot ce ne[-]a mai
rămas. Așa că din tot avutul și zestrea noastră, ne[-
]a mai rămas un singur costum național, pe care
voim a[-]l distribui [vinde], ca să avem de unde
pune o garanție, voind a intra la un atelier și chiar
pentru hrana dzilnică. Deci rugăm pe Maiestate[a]-
Sa Rege și pe Maiestaea-Sa Regină și pre toată
Curtea Regală, să ne de[ie] binecuvântarea a ne
prezenta la Palat cu spenditul [sic] costum național,
lucrat numai de mână în timp de 2 ani, neavând
al[t] sprijin decât la Dumezeu și la Maiestatea-Sa.

Rugăm pe bunul D[umne]seu să vă dea
bunăvoință să ne scăpați de nevoi și de mizerii, cum
ați scăpat Țara de dușmani, făcând o Românie mare.
Am mai făcut 10 plângeri și n-am primit nimic.

Sperăm în Dumnezeu că de data asta nu ne veți
lasa în mâna nenorocirei. Deci rugăm pe Bunul
Creator să [Vă] dăruiască secoli întregi de ani și
fără nici un pic de grijă.

Rămânem al prea Măriei-Voastre prea supuse și
prea plecate,

3 Orfane: Maria, Elena, Florica Preotul
Stoica,

Com[una] Jariștea, jud[ețul] Putna.
[P.S.] Prea Onorate Maiestate,
Dacă binevoiți a ne aproba această cerere, vă

rugăm din suflet a ne da trenul gratis până la
București, neavând bani nici de tren.

Vă mulțumim din suflet,
Aceliaș 3 Orfane. 

Note:
1. Racovițeni – astăzi, comună în jud. Buzău.
2. Godineștii de Jos și Godineștii de Sus – astăzi, sate

din comuna Vultureni, jud. Bacău.
3. Cernădia – sat, comuna Baia de Fier, jud. Gorj.
4. Curea – aici, fâșie de pământ (în parte, împădurită).
5. Vălmășie, devălmășie – folosire și stăpânire în

comun.
6. Plai – pajiște de pe panta unui deal sau munte.
7. Conac – aici, loc îngrădit pentru vite.
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*

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII IAȘI
Cabinetul Directorului
Iași, 11 mart[ie] 1922

Amice d[omnu]le Russo,
Te rog foarte mult să-mi comunici data morții

lui Atanasie, patriarhul Antiohiei și Gherasim,
patriarhul Alexandriei, care au fost la București
pe vremea lui Const. Brâncoveanu, precum și
izvorul de unde te-ai informat.

Salutări și mulțămiri cordiale,
G. Pascu
[Domnul profesor Demostene Russo, Strada

Viitorului, nr. 7, București].

*
BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII IAȘI

Cabinetul Directorului
Iași, 31 mart[ie] 1922

Iubite d[omnu]le Russo,
Știi că cronica lui Radu Greceanu ni s-a păs-

trat în două redacții. Analiza lor m-a dus la alte
rezultate decât Iorga, Cronicile muntene.

Data morții patriarhului Atanasie îmi trebuie
pentru datarea cel puțin a unui capitol din a doua
redacție.

Anume, în cap[itolul] 50, red[acția] 1 (pagina
ediției Ștefan Greceanu, 98, rândul 2) cronicarul
zice: «părintele Atanasie, patr[iarhul]
Ant[iohiei]» în cap[itolul] 50, red[acţia] 2 (pagi-
na ediţiei Ştefan Greceanu, 100). «preafericitul
Atanasie».

Asta înseamnă că cel puțin cap[itolul] 50,
redacția 1, a fost scris înainte de 1724, iar
red[acția] 2 după această dată.

Data morții lui Gherasim, citat de Greceanu,
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Recent a apărut o excelentă monografie George Pascu datorată lingvistului și istoricului literar Ion Dănilă care
a cercetat, cu rigoare și pasiune itinerarul biografic și cel al operei cărturarului de la Iași.

Biografia lingvistului, filologului și istoricului literar George Pascu (n. 1 decembrie 1882, Bacău – m. 16 aprilie
1951, Zlatna) se cuvine a fi cercetată cu maximă atenție întrucât profesorul de la Universitatea din Iași a fost un
savant, un erudit și un admirabil interpret al limbii naționale.

Un timp, 1914-1922; 1927-1932, a fost numit director al Bibliotecii Centrale Universitare din Iași, completând,
astfel, bogatele colecții ale prestigioasei instituții de cultură și știință.

Epistolele trimise lui Demostene Russo (1869-1938), profesor de Limba Elină la Universitatea din București,
sunt necunoscute și se referă la data morții celor doi patriarhi ~ Atanasie și Gherasim, care, în timpul păstoririi lor,
îl vizitase pe domnitorul Constantin Brâncoveanu la București.

Aceste informații pe care le-a primit de la Demostene Russo îi erau necesare în timp ce redacta capitolul privitor
la Radu Greceanu din Istoria literaturii române din secolul XVII.

Profesorul și învățatul Demostene Russo îi comunică toate știrile și informațiile despre cei doi patriarhi care au
călătorit în Țările Române, pe care George Pascu le folosește în cartea sa, aici menționată.

Datorită unui lapsus calami, George Pascu în cea de a doua epistolă scrie data nașterii în loc de data morții,
corijată cu creionul de profesorul de Limba Elină.



mă interesa tot pentru o asemenea chestie.
Îți mulțămesc deci foarte mult pentru datele

trimise și aștept desigur și indicarea izvoarelor,
tocmai fiindcă istoriile patriarhiilor lipsesc.
(Veți înțelege cu cât interes așteptăm cartea
d[umi]tale despre Istoria elenismului în
România)1.

Sper că pe la jumătatea lui april[ie] să apară
cartea mea „Ist[oria] lit[eraturii] rom[âne]
XVII“2, care se tipărește acuma la „Viața
Rom[ânească]“, Iași.

Capitolul despre Radu Greceanu vine tocmai
acuma la rând, așa că înțelegi cu câtă grabă
aștept răspunsul d[umi]tale.

Salutări și mulțumiri cordiale,
G. Pascu
[Domnul Demostene Russo, profe-

sor universitar, Strada Viitorului, nr. 7,
București].

*

BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII
IAȘI

Cabinetul Directorului
Iași, 12 april[ie] 1922

Iubite d[omnu]le Russo,
Îți mulțumesc foarte mult pentru

știrile pe care te-ai grăbit să mi le
trimiți. Pe unele le utilizez în cartea de
sub presă, pe altele le voi utiliza în
„Ist[oria] lit[eraturii] rom[âne] din
secolul XVIII“ (în preparație).

Cred că ai luat cunoștință de Arhiva
pe aprilie, apărută deja de o săptămână.

Fondurile necesare pentru numerele
pe iulie și octombrie le avem deja de pe
acuma, iar material de publicat, slavă
Domnului!

Se poate întâmpla să căpătăm chiar
colaboratori străini. Sper să-ți pot tri-
mite în curând extrasul dintr-o
„Bibliographie roumaine 1916-1920“,

care se publică într-o revistă occidentală.
Îmi pare rău că nu pot afla ce mai lucrați la

București.
Salutări și mulțumiri cordiale,
G. Pascu
[Domnul profesor Demostene Russo, Strada

Viitorului, nr. 7, București]

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

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. O astfel de lucrare nu a publicat Demostene Russo.
2. G. Pascu Istoria literaturii române din secolul XVII.

Iași, Institutul de Arte Grafice «Viața Românească» S.A.,
1922, 176 pagini.
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Dacă eflorescența literară s’ar măsura după
numărul revistelor care apare sau al volumelor care
se editează, niciodată literatura românească nu a
cunoscut un moment mai caracteristic ca cel de
astăzi.

Odinioară – şi odinioară nu înseamnă timpuri
prea îndepărtate – pe vremea de glorie a
Semănătorului, revistele apăreau cu mari greutăți,
învinse nu de calculul îndrăsneț al unui editor, ci de
puterea de jertfă a unor scriitori; cari din modestele
lor mijloace de existență improvizau viața vremelni-
că a revistelor. Astăzi editorii se grăbesc să cucereas-
că câteva nume de-o îndoelnică valoare în literatură,
spre a lansa o publicație literară, sau spre a ‘şi ali-
menta editura. 

Condițiile tehnice, condițiile materiale de astăzi
nu se pot compara cu cele din trecut. Editorii se stră-
duiesc să stabilească legături cât mai trainice cu scrii-
torii, iar cititorilor să dea o satisfacție gustului lor
rafinat. Toate aceste trăsături caracteristice nu des-
enează totuși o mișcare literară, ci mai mult o
mișcare editorială. 

În Comedia dragostei, Ibsen are o admirabilă
remarcă: „Dacă vezi o armată în bivuac stând în cor-
turi aliniate, cu armele strânse în piramidă, cu ofițeri
îmbrăcați în uniforme strălucitoare încinși cu săbii,
nu înseamnă totuși că vezi o adunare de eroi, ci
numai oamenii cari sunt îmbrăcați în uniforme şi
poartă arme“. Am putea spune acelaș lucru şi despre
producția noastră literară de astăzi: apar 10 reviste
literare – altele vor apărea; se tipăresc volume de
proză şi de versuri, iar cele 10 reviste înregistrează cu
o abundență spăimântătoare versuri şi proză. Sunt
manifestări adesea de corectă tehnică literară, cu
inspirația disciplinată până a fi anulată de tehnică.
Lipsește însă în toată productivitatea aceasta a tiparu-
lui ceeace dă relief şi unitate unei epoci: o ideologie
nouă unitară, năzuința de a înfiora cuvintele, imagi-
nile, formele literare uzate, cu o nouă viziune a vieții,

cu o nouă interpretare a infinitului, dând literaturii o
noutate creiatoare. Chiar ritmul frazei capătă atunci o
vigoare nouă, iar ideea dă ansamblului o osatură
puternică. Cu totul străină de marea ciocnire a ideelor
pe care o înregistrează vremea noastră, literatură
actuală evoluiază în vidul unei perfecții de formă,
care nu poate da un nou conținut sufletesc, nu poate
stabili o nuanță originală a sensibilității umane, nu
poate fixa un nou punct de orientare a sufletelor
noastre. 

Literatura înseamnă şi orientarea morală şi inter-
pretare a vieții, nu numai arabescuri de linii şi jocuri
de lumină, culoare sau imagini. Literatura noastră,
intrată adânc în sfera de influență a literaturii france-
ze, urmează cu exactitate evoluția cea nouă a aceste-
ia, care are linie elegantă, culoare, bogăție şi noutate
de imagini, dar nu are idei. Această lipsă de ideie ar
putea explica în mare parte lipsa prozatorilor şi
abundența poeziei. Se inovează în formulele de artă,
nu se inovează în cugetarea artistică, o desvoltare şi
o perfecție a tehnicei, nu o desvoltare a gândirii.

Într’un studiu (La poésie d’aujourd’hui – Un
nouvel état d’intelligence) – Jean Epstein face urmă-
toarea justă constatare: ,,Metafora a fost întotdeauna
jumătate dintr-o poezie, dar niciodată n’a fost
întrebuințată, în afară de Mallarmé, în cantități așa de
industriale“. 

Abilitatea de a utiliza imagini, de a reduce poezia
la coloare, lăsând ritmul versului mai mult ca un sim-
plu obiceiu tradițional, în loc de a fi o formă impusă
de conținutul sufletesc al operii, dă producției poetice
aspectul unei improvizații de meșteșugar. În mare
parte se explică această scădere a poeziei şi prin brus-
ca schimbare a condițiilor de manifestare a literaturii
în genere. Revistele nu se adresează unei minorități
pasionate pentru artă, astăzi în locul unei afirmări de
principiu, de noui crezuri literare, avem o nebună
întrecere de tiraje. Revistele urmează aceleași dru-
muri ca şi ziarele organizate în aceleași condiții
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financiare, fatal au aceleași criterii de valorificare şi
trebue să satisfacă similare necesități redacționale.
Aproape la toate revistele literare ceeace unește pe
scriitori nu este o comună concepție de artă, un ideal
de viață împărtășit, o năzuință care însuflețește şi
scrisul, şi străduințele celor grupați în jurul revistii.
Aceiași poeți, aceiași prozatori îi găsești în paginile
tuturor revistelor. În afară de micile diferenţi de tipar
şi de titlu, nu există nici o deosebire între reviste. Un
fel de armistițiu steril domnește între reviste. Literații
se bucură, căci nu sunt supuși greutății nemăsurate să
se înregimenteze, suportând cu pasiune riscurile şi
asperitățile unui răsboiu literar. 

E mai puțină lașitate decât s’ar putea bănui şi mai
mult spirit practic decât s’ar crede. O înregimentare
presupune o credință statornică, intransigentă, iar
orice credință care pecetlueşte nu numai gândurile,
dar întreaga personalitate, provoacă acea admirabilă
pasiune de afirmare care dă epocelor literare o splen-
didă impulsiune creiatoare. Revistele noastre literare
în loc să fie bastioane de luptă sunt numai magazine
de desfacere, în loc de punctele luminoase de orien-
tare sunt răspântii de confuzii. Ele nu impun gusturi
noui, nu stabilesc valori noui, nu precizează concepții
noui în artă, ci înregistrează la întâmplare, fără unita-
te, ca şi ziarele, faptele diverse, ceeace poate mulțumi
un minimum de simț critic. Nestabilind disciplini,
revistele cultivă cu perzistenţă anarhia gustului în
literatură.

Dealtfel aceste constatări le face şi un scriitor, Ion
Sân Giorgiu („Dezorientare literară”, Flacăra, No 1):
„Literatura celor tineri e în plină „anarhie. Talentele
se sbat în neputință de a-şi creia un drum. Pe de o
parte banalitatea, pe de alta prețiozitatea stilului,
înăbușă isbucnirile lor“. 

D. Ion Sân Giorgiu atribue această anarhie lipsei
unui control critic. „Literatura noastră trece printr’o
epocă de dezorientare. Nu e o criză, căci talente noui
şi promițătoare au apărut destule în ultimii ani, ci e o
lipsă de control autorizat, care se simte din ce in ce
mai mult”.

Şi, mai departe: „Dacă literaturile bătrâne au
nevoe de autorități critice consacrate, care să grupeze
talentele disparate şi să le indice drumul pe care tre-
bue să meargă, cu atât mai mult literaturile tinere, în
cari influențele străine sunt mai puternice, în care
talentele se pot afirma mai uşor, au nevoe de un
îndrumător“.

E o cerere formală de creiarea unui tutorat literar

sub forma unui critic-comandant care să conducă
trupa de poeți şi prozatori așezați pe căprării, în pasul
de paradă al unei splendide defilări de mediocritate
corectă şi strălucitoare. Nu se cere precizări de fron-
turi și fâlfăiere de noui credințe, se cere tutore-literar,
critic aspru care să deciarnă note şi brevete de talent. 

Pe noi ne plictisește mersul cadenţat şi ținuta
corectă a batalioanelor de paradă, noi avem în minte
viziunea, măreață în tragica ei simplitate, a grupurilor
neregulate de ostași care se întorc dela eroica frămân-
tare a luptelor, având în neorânduiala rândurilor o
disciplină mai înaltă, invizibilă, disciplină morală pe
care le-a ficsat-o credința ce i-a mânat la luptă şi care
i-a făcut să arunce zarul morții. Se cere „o centraliza-
re a tuturor talentelor sub un singur steag de luptă”,
dar nu ni se spune ce-ar trebui să reprezinte acel
steag, şi care ar fi obiectivul luptei. Nu un singur
steag, ci cât mai multe, dar fiecare steag să reprezinte
o năzuință, o credință, o idee. Avem nevoe, în locul
pacifismului negustoresc în literatură, de reliefări de
fronturi, de învălmășeli de forțe, de violente ciocniri
de idealuri. Un singur steag, o singură năzuință, o sin-
gură credință, câtă monotonie şi ce cumplită medio-
critate.

Dacă cineva ar întreba ce idee nouă să grupeze
străduințele literare, îi răspund: indiferent de idee,
numai să fie, una dominantă în orice grup, o idee
forță de coheziune şi de afirmare. Nu se poate îngădui
în epoca aceasta, când omenirea oscilează tragic între
ordinea romană şi dezordinea slavă, între realismul
roman şi misticismul slav, între tradiție şi revoluție,
literatura noastră să rămână simplu joc de imagini sau
de culoare. Nu formula veche a lui Gherea, „Artă
socială”, ci: artă umană. 

Eflorescența literară nu se măsoară după vagoa-
nele şi kilogramele de hârtie tipărită, de hârtie acope-
rită cu versuri sau proză, eflorescența literară se
măsoară după nouile lumini aruncate de oamenii gân-
durilor pe drumurile umanității, pe drumurile ce se
pierd în negurile viitorului...

Nu ne trebue critici învestiți cu puteri polițiste, ci
scriitori care să gândească, să arunce unei lumi dezo-
rientate lumina nouilor idealuri. Şi pentru aceasta se
cere ceva mai mult decât talent: o idee. 

(Gândirea, An I, Nr. 18, 15 ianuarie 1922, pp. 333-334)
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Am tot lăudat frumusețea
Am tot lăudat frumusețea, acum o insult
sunt pus pe harță și scuip pe stelele nopții
de milenii tot spun blasfemii blasfemii 
Dumnezeu nu împarte dreptatea
ci pedepsește

cred că El e șiret orice s-ar spune
iar când pute lumina pedeapsa este o binecuvântare 
tocmai văd brațul meu palma mea urcând balustrada
nu pot să spun spre ce urc
mereu și mereu mi se pare
diavolul e înțelept întunericul lui luminează
niciodată singur înconjurat de cuvinte murdare
în timp ce vântul cenușiu mânjește rufele puse la
uscat

miroase amețitor buricul femeilor
dacă Dumnezeu ar fi bun cum se spune
s-ar ascunde în căușul acela ceresc
din mijlocul pântecului
dimineața a livezi înflorite duhnește candela
flacăra ei părul ultimei mele iubite 
dă din aripi se îndepărtează

încă e întuneric lumina abia și-a ridicat genele
țipătul cocoșului e un ciob de sticlă roșie
și dintr-odată soarele răsare prăfuit
din spatele oglinzii râde
râde și din gura lui se aude scrâșnind
un dinte albastru

creioane colorate degete lăuntrice
pictori netrebnici aruncă pe pânze
mârâitul câinilor străini tablouri cu dinți se devorea-
ză
pe dinăuntru

am tot lăudat frumusețea, acum o insult
stearpă istoria lumii copiii ei înfiați au murit
nicio aură nicio flamură nicio palmă de praf
fluturată la geam nu-și ia rămas bun
pleacă ultimul avion ultimul tren ultima trăsură
mereu și mereu mi se pare
de pe o ramură dintr-un mic ghem de pene
se aude în sfârșit
cântecul

Dintr-o haltă părăsită
lui Cassian Maria Spiridon

Din când în când, un prieten
mai trimite câte-un poem
dintr-o haltă părăsită

povestea lui e una cu buzunare cusute
unde tresar în semiîntuneric
întâmplări și imagini
astăzi aproape absurde
cu un aprilie dezlânat și târziu
cu femei și coapsele lor care put
a noapte și a descântec pervers
cu un război anost stând să-nceapă
cu un Ahile cam gras și greu de urnit
din fotoliu

știu de mult că el locuiește în sala de așteptare
din halta aceea părăsită
unde mănâncă doarme scrie cântă la pian
face balet și necunoscute piruete nostalgice
dar e foarte atent la zumzetul
trenurilor de vânt care vin
și trec stârnind vârtejuri de praf
și toate astea în timp ce el 
plin de importanță
ridică deasupra capului un semn
de liberă trecere

într-o zi când din pricina oboselii 
somnul îl ține captiv
ajung și eu pe micul peron
unde printre dale de beton ies fire de iarbă

poezia sau moartea, nu știu
de pe o bancă
o femeie de unică folosință
îmi face cu ochiul
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Corabia lui Sterian (fragment)
Poemul se dedică marelui scriitor 

DUMITRU RADU POPESCU
Putea fi în grădina mea o mânăstire,
cu prag de nuntă și sunet de psaltire,
dar mai putea fi, și este, loc de-o Corabie
cu năieri dezgropați din luciul de sabie !

Jur împrejur, mamă, numai pânză de floare,
deasupra pe vârfuri de pomi în mișcare,
adie o muzică abia auzită dinspre rădăcini,
odată cu dansul luminând nunta în vecini.

Din multele ramuri arcuite jumătăți,
și crengi uscate aduse din alte dăți,
Corabia ce va fi, pluti-va peste meri
și pruni, navigând la-nceput spre nicăieri.

Stejarul cel nalt, drept mândru catarg,
Corabia visată parcă-l poartă departe, în larg,
plutind pe valuri, da, valuri de țărână
până-n cealaltă mare, fără să rămână – 

Până-atunci, înecată de albine și flori,
Corabia se-ncheagă în chiar formele ei
furând umbrele de nuci bătrâni și tei
pe când bați cărări când urci și cobori

O, satul meu ce-i tăiat în două ca o pâine,
de drumul care-l trage zilnic în câmpie,
poartă zumzetul plecărilor de mâine
cât vocea pământului va fi să mai fie –

De-o parte-i biserica, în partea parte-i
vița de vie trecută prin floare spre rod,
acolo toți sfinții și nesfinții dintr-o carte
scot vorbele țesând peste grădină un pod;

Peste pod, pașii care-au fost încă mai sună
până-n fibra scânduri bătută în gard,
printre tufe de pelin, în nopțile cu lună,
când însăși umbra stelelor mai ard.

De pe malul Prutului, râu ca un vers
îndreptat către Corabia abia începută,

cine cântă, opriți timpul, o, vecine,
nu știai că ești o voce stinsă-n univers?

Și Duminica eu dormeam chiar în Corabie
precum bunica mea în biserică printre sfinți,
ea fiind mamă de preot, mai mult, de protopop,
adorată de babe și de copii educați –

(Nu sulița zboară către sângele meu
de pe peretele suflat cu praf de aur,
ci însăși lumina pâlpâind în altar
unde femeile n-au voie să nască!...

Între timp, boabele de grâu și cânepă,
brazda și prispa casei destunecă,
ca fetele mari, surori și călăuze,
visează că-ntr-o zi vor fi lăuze –

Căci ele visează-un călător, poate-un mire,
când busuiocul înflorește deodată, sub pernă,
și-atunci și Corabia visată, deal în devenire,
dezgroapă năierii morți într-o tavernă...

O, unde-i pușca tatei cu două cocoașe,
ascunsă vremelnic într-o scorbură de agud,
noaptea să țintesc, doamne, printre lămpașe,
fantoma mărilor dezlănțuite în Sud.

Și pomii țin grădina toată în rădăcini
cum ea, grădina, apasă pomii în pământ,
dar și pomii, și grădina țes împreună
aerul cel pur dansând pe fante de cer –

Nici cârtița umblătoare, fără vedere,
nici furnica, nici albina lucrătoare,
n-au auzit, oare, zborul unui vapor aerian
în care-un soldat, demult, a dormit în trupu-i?

(Pe lângă Corabie, pe lângă scheletul ei,
ceapa, usturoiul și mărarul, lângă roșii
purtau apăsarea de lumină a zilei
odată cu merii și gutuii dezaliniați.

Din turnul interzis se vede dealul
cu viile înflorind, prelungind pe cale
din fața casei părintești, lângă care
mâini nevăzute făuresc schela corăbiei

Pe lângă corabie, peste scheletul ei,
ce prinde contur între gardul de scândură
mâncată de ploi, a lui nea Toma,
și cel de trestie a lui Pană fluieră vânt,

trece fantoma calului alb a lui Napolion
care, mort de sete, adulmeca cișmeaua
din valea satului, unde prigoriile
își sfredelesc găuri în dealul abrupt.
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REGULA DE DOI SIMPLĂ
... Din ce n-a fost – la fel tu mi-ai rămas...
Din ce va fi – ne vom scădea pe noi...
Şi, după aritmeticele divizări,
Vom aştepta înfriguraţi un Doi...

Din ce va fi – ne vom scădea pe noi...
Cum dintr-o frunză s-ar scădea lumina ,
Cum dintr-o lacrimă filtrăm durerea 
Şi dintr-o dragoste extragem vina...

Şi, după aritmeticele divizări –
Prin labirint de tine, fără fir ,
Prin labirint de mine, – orbecăind,
Iubirea să ne-adune-n sfântul mir –

Vom aştepta înfriguraţi un Doi...
Uitând de teoremele în ţiplă...
Îmbobocind , sub raze de păcat ,
În regula aceasta – de doi – simplă!...

SĂ NU-ŢI PARĂ CĂ-I FANDACSIE!...
... Dacă nu aş fi ocupat
cu eradicarea oprimării funigeilor
de către presiunea atmosferică,
presiunea cilindrică şi presiunea psihică –
jur pe Don Quijote şi pe Don Jorge Louis Borges,
pe M.H. Simionescu şi pe Bohumil Hrabal 
că te-aş iubi până la sfârşitul acestei poezii 
şi chiar mai departe, până la sfârşitul cărţii 
şi chiar mai departe, până la uşa camerei mele –
care mă fereşte de contaminarea cu Lumea! ...
Jur pe Alexis Zorbas şi pe San-Antonio,
pe Henry Miller şi pe Emil Cioran 
că te-aş iubi ca pe nişte dividende –
de încasat de la Banca Nucingen –,
ca pe nişte fracţii zecimale care
nu perturbă nicicând rezultatul,
ca pe gramatica limbii române –
cu pe planşe, analize şi exerciţii!...

... Dacă nu aş fi ocupat cu clonarea sec. XIX –
cu îmbunătăţiri –, ţi-aş jura 
pe Marin Sorescu şi Emil Brumaru ,
pe I.D. Sârbu şi Fănuş Neagu 
că, fără tine, Lumea ar fi 
ca istoria literaturii amputată de Kafka,

ca o cumpănă amputată de echilibru,
ca această poezea fără de litera „V”!...

... Dacă nu aş fi ocupat să mă dezocup,
chiar fără să jur pe lavaliera lui Sadoveanu 
sau pe ţigara lui Arghezi, ar trebui să-ţi spun –
precum vântul unei crengi suferinde,
precum o creangă suferindă 
unei păsări îmbătate cu albastru –
că te iubesc – ooooo!, sărăcan de mine! –
cu suferinţa unui ceas 
care are hemoragie de ore!...

P.S. – Să nu-ţi pară că-i fandacsie:
Ţi-o jur, cu mâna pe galaxie!...

STUPOARE
Stau pe scările de la intrarea fiinţei tale;
total dezorientat, nu văd măcar 
butonul soneriei de la uşă,
nu văd măcar ferestrele 
în care să arunc 
pietricelele sufletului meu!...

Şi, unde mai pui că este şi 
ziua liberă a majordomului,
este ziua liberă a lui Dumnezeu!...

CÂNDVA, ÎŢI VOI FACE INJECŢII 
CU TRANDAFIRI...
Odată, vei fi prea ostenită...

Odată, când vei şti 
cât eşti de ostenită 
şi că e foarte puţin până când 
va trebui să predai, la ghişeu,
viaţa, doar viaţa aceasta,

ei, bine, vei veni la mine,
în caleaşca de fum 
a unei zile de toamnă 
ca untdelemnul,
vei veni să-ţi fac injecţii
cu trandafiri roşii,
să-ţi fac băi de picioare
cu infuzii de lună,
vei veni pentru o supă de carne –
carnea unei amintiri 
care ne-a îmbătat cândva ...

Când te voi fi învelit 
cu susurul unui pârâiaş de munte,
când îţi voi aprinde o candelă 
de stea turcoaz şi ciobită,
ghişeul – unde să-ţi predai viaţa –
se va fi închis, de mult,
şi va trebui să-ţi iei 
un alt bon de ordine...

Noapte bună, prinţeso!...
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Autoportret
Un copac sunt 
între pământ şi cer 
un copac fără de frunze,
schelet şi la propriu 
şi la figurat.

Nici o pasăre 
nu mai adastă
pe crengile-mi uscate,
lipsite de viaţă.

Doar o cioară 
ca un tăciune 
cârâie aici 
a mortăciune.

* * *
ÎNAINTE
NAINTE
AINTE
INTE
NTE
TE 
E

E
TE
NTE
INTE
AINTE
NAINTE
ÎNAINTE

Feţele poemului
Poemul poate fi trist,
poate fi vesel,
poate fi ironic,
poate fi o aluzie

sau  doar o iluzie, 
poate fi strigăt,
poate fi ţipăt, 
poate fi o alegorie,
poate fi o armă
născută din cuvinte.

Să fii poet
„Să fii poet înseamnă 
să mergi până la capăt”

(Milan Kundera)
Să fii poet înseamnă 
să mergi  până la capătul speranţei,
până la capătul disperării,
până la capătul fericirii,
până la capătul tristeţii,
până la capătul dragostei,
până la capătul vieţii.

Să fii poet înseamnă 
senin să mori întru poezie.

Distanţa
Distanţa dintre 
viaţă şi moarte
e mult mai mică
decât cea
dintre moarte şi viaţă.

Oare aşa să fie?

Da, fiindcă  moartea
nu mai învie.

Senzaţie
Coborât într-o gară pustie  
în care pe nimeni nu cauţi
şi în care nimeni nu te aşteaptă,
simţi cum un val de tristeţe 
îţi năpădeşte fiinţa
când geamantanul speranţelor deşarte
pe calea ferată îl depui.

* * *
Să mai cioplesc puţin 
cu barda cuvântului versul.

E atâta linişte în jur 
de se aude chiar cuvântul scris.
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LASĂ-MĂ SĂ ÎNȚELEG
pată vânătă de lână
mucegai în evantai
lasă-mi umbra de la lună 
peste-a umărului vai

mult aș vrea să-i simt răcoarea
să mă-nvioreze-n tot
să-mi dea fugă de eșecuri 
și să mă atingă-n pot

să am dusul plin în vele
vrutul să îl țin în sar
statul orelor la stele 
să îmi fie-un fel de har

și să simt cum uda pată
treaz mă ține pentru dau
rezemat pe-un cot  în stradă 
să-l aștept pe lungul iau

pată vânătă de lână
călduros p’lovăr pe gât
lasă-mă ca într-o râlă
să-nțeleg al vieții sunt

DOI POLI
Suntem doi poli 
nicicând nu ne vedem,
dar, despărțiți de ecuator,
ne spiralăm: 
unul spre stânga,
nordul – către tine,
altul spre dreapta,
sudul– contra mine.
răpuși mereu de vreme
contorsionați de timp
rămânem pururi sine.
nu ne certăm 
nu comentăm
n-avem ambiții, 
doar coabităm
pe-aceeași axă 

reci și învârtiți,
visăm.

GER RUSESC
vântul iernii fluieră stâlpii cerdacului
soarele orbitor suflă rece al dracului

sticlos peisaj stă nemișcat între pleoape,
încețoșat de-aburul tusei bolnave

șfichiul de bici pișcă obrazul uscat,
dorul de ducă la ușă rămâne blocat

prost ai venit, ger rusesc:
m-ai crispat.

TESTAMENT
Everestul a tușit spre lume

de atunci îmi țiuie urechea
și-a răsucit în magma pământului pumnii

de îmi fugea genunchiul când cinchea.

De la acel zgomot ca de tunet
mi-au surzit elefanții

a crăpat și luna-ntr-o parte, sub crater,
în tranșee-mi dorm frații.

De acum nimic nu mai e ca 'nainte
chiar și clima e alta

azi soarele-a dormit păn'  la prânz
c-a muncit toată noaptea.

Până când suflul tusei de munte
își va-ntoarce ecoul

am timp să îmi scriu testamentul
și să îmi sting egoul.

Pentru mine o să opresc focul și roata
ca să-mi fac o rachetă

vouă vă las moștenire găina și oul
să vă faceți omletă.

CEAIUL DE MENTĂ 
Ce poftă am să beau un ceai de mentă
ca damful să-mi trezească amintiri,
când  într-a  doișpea, la cantina școlii,
aveam  la mic dejun
doar ceai cu unt și gem.
Ce dor mi-e de gamela îndoită…
de scaunul de fier,
de mușamaua mesei, ponosită…
Mi-e dor de cât de prost eram
la șaisprezece ani.
Azi am cincizeci,
am altă siluetă
și gust de tei azi are ceaiul meu de mentă.
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Spumuiam o zeamă în care soția mea pusese o
bucată de carne de vită cu os când, în urma unui tele-
fon venit din străinătate care m-a înștiințat că un edi-
tor interesat de-o asemenea lucrare ar fi dispus să-mi
acorde un avans, după îndelungi ezitări pe care vi le
voi împărtăși la momentul cuvenit, m-am hotărât ca
deîndată ce voi fi adăugat în fiertura limpezită o ceapă
mare înțepată cu câtva cuișoare, doi morcovi și țelina
care așteaptă alături, într-un blid smălțuit și împodobit
cu un brâu de imortele, imediat după masa de prânz,
sau și mai bine după cea de seară, să profit că suntem
într-o luni și să încep redactarea cărții de față. Ea ar
trebui să fie biografia pictorului Gheorghe Mircea,
scrisă de cineva aflat, din pură întâmplare, în preajma
acestuia în ultimii ani ai vieții sale care, deși presărată
cu peripeții uimitoare și cu purtări pe care le putem
socoti absurde, și probabil că și sunt, mi se pare că
urmează un itinerar aidoma celui al fiecăruia dintre
noi. Viaţa lui a fost simplă, ca a noastră a tuturora,
evenimentele pe care le trăim schimbându-şi doar
înfăţişarea după epocă, îmbrăcând haine militare în
vreme de război, zdrenţe în cele de restrişte, zeghe de
puşcăriaş când puterea ne-mprejmuie cu restricţii şi
ameninţări. Episoadele sunt aceleași chiar dacă ele
miros a spirt medicinal dacă suntem doctori, a benzi-
nă dacă șoferim, a cretă și cerneală dacă ne treceam
viața predând matematica sau latina sau filozofia în
școli și universități, a pământ reavăn dacă tragem
brazda, și așa mai departe. Înlăturând culorile care
vopsesc peripețiile trăite de cineva cu preocupări
artistice, găsești până la urmă tot grijile noastre de zi
cu zi și aceleași bucurii mărunte pe care
circumstanțele și prostia omenească le umflă, atât pe
unele cât și pe celelalte, făcându-le să se ridice spre
cer ca baloanele scăpate din mâna copiilor, care urcă,
urcă, tot mai sus, până când presiunea dinafară, hăul
spațiilor intragalactice, n-o mai poate cumpăni pe cea
dinauntru, și atunci ele plesnesc, vădindu-se că, deși
frumosc colorate, ele nu erau decât o gogoașă de
gumă.

În ciuda faptului că a trăit în cel mai mârşav secol
de la zidirea lumii, cele întâmplate acestui om n-au
fost cu nimic mai vrednice de luat în seamă decât
bucuriile şi necazurile dumneavoastră de azi. Iar
harul, scump plătit, care i-a fost dat pentru a spune
partea dumnezeiască din lucruri nu e altul decât cel
sădit în fiecare dintre noi. Reuşita unora, puţini, dintre
cei care îşi fac o meserie din întocmirea frumosului pe
care ni-l înfăţişează în opere artistice nu poate decât
îndreptăţi strădania fiecăruia dintre noi ceilalți, care
ne săvârşim zi de zi lucrarea fără altă mulţumire decât
de-a fi trudit pe-un drum la capătul căruia se află
lumina, chiar dacă puterile nu ne-au fost destule cât să
ajungem fie şi numai până la primul popas, recunos-
cători celor a căror menire nu e să ne înveţe cum să
trăim ci să ne îndemne să recunoaştem în noi, arătân-
du-ne-o pe-a lor, strălucirea care ne face oameni şi de
care nici măcar ei n-au fost întotdeauna vrednici.

............................................................................
La puţină vreme după această conversaţie radiofo-

nică, murea la Paris, necunoscut marelui public şi lip-
sit de notorietatea internaţională pe care a căpătat-o
mai apoi, pictorul de origine română Gheoghe
Mircea, considerat de mulţi dintre noi, care-i cunoaş-
tem opera, drept cel mai strălucit urmaş al marilor
artişti pe care i-a dat ţara noastră culturii europene,
diverşi şi de fiecare dată neaşteptaţi, de la cei care au
purificat volumele inventând sculptura abstractă până
la cei care, primii, au zdruncinat optimismul iluminist
impunând realismul oniric – a nu se confunda, vă rog,
cu operele suprarealiştilor noştri, demne şi ele de inte-
res. Tendințe care, după umila mea părere, ar merita
cercetate. Utilitatea unor asemenea investigații depă-
şeşte cu mult problema poporului nostru care nici n-
are a şi-o pune pentru că vrând nevrând trăieşte prin
firea lucrurilor această ţâşnire verticală care nu poate
da decât un anume tip de eflorescenţe. Asta se dato-
rează, cred, faptului că prin trunchiul nostru străbate o
limbă care duce cu ea culoarea anume a petalelor, fră-
gezimea lor, rotunjimea mărului care ne hrăneşte cu
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parfum înainte de-a ne pune în gură gust de tămâie cu
miere... Limba noastră de plugari care, spunând lucru-
rile, nu uită că fiecare dintre acestea este o frântură din
harul care duce lumea spre ţinta ei neştiută. Celelalte
popoare, mai strălucite, mai întinse, cu o altă istorie
decât a noastră, au poate nevoie, ca să-şi înţeleagă
propriul geniu, să se dovedească viteze, sau ingenioa-
se, să-și trudească mintea cu întrebări pe care noi nu
avem a ni le pune pentru că odată cu limba învățăm,
de prunci, către care lumină tindem, ca plantele care
numai din noroi pot ieşi dar care nu ies din noroi decât
ca prin ele acesta să scape din mineralitate şi să
rodească. 

Gheorghe Mircea folosea și el, adesea, imaginea
plantelor.

Socotesc totuși că nu e cazul să întrerup șirul aces-
tei biografii cu considerații privind cele câteva naturi
moarte foarte cunoscute azi – mă gândesc în special la
un tablou, mărunt, aproape o miniatură, 50 pe 30 de
centimetri cu niște caise doldora în fustița lor galbenă,
răspândite pe o comodă, lângă un evantai, dar mai
ales, mai ales ! la un altul doar puțin mai mare, cu un
vas maur de smalț de culoarea vișinei putrede, cu
brâuri și peceți de alamă în a cărui gură strâmtă stă
înfipt un mănunchi de lalele uscate. Tablou care, nu
știu de ce, de când le-am văzut prima oară în galeria
Elianei Tordjman care îl expusese deși îi fusese dăruit
ei personal, mi s-au părut intuiția Apocalipsei, dar un
fel de Apocalipsă umilă, o Apocalipsă de melc codo-
belc care înlocuiește soarele negru ca un sac de păr și
cerul făcut sul și pământul de scrum cu câteva frunze
lanceolate, țepene, decolorate la ieșirea din vas, unele
cu vârful abia atins de-o rugină maronie. Din acest
mănunchi de regrete se ridică, stinghere de la jumătate
lor, cinci lujere de lalea la capătul cărora petalele,
uscându-se, s-au subțiat și s-au încovoiat ca niște
ghiare de sânge zbicit, cu măduvă din fir de fagure,
răsfirate rotund împrejurul labei cât un bob care le
leagă la rădăcină dar nu le-mpidică să se zvârcolească
și, după pilda unor trapeziști de jucărie, să se dea pe
spate scovârdindu-se de le-ajunge creștetul cu tichie
roșie mai jos de gleznele îmbrăcate în ciuboțele galbe-
ne. 

Gheorghe Mircea a urmat, singuratec, un drum al
lui dând naştere unui curent care de-abia astăzi ajunge
să se afirme şi pe care, uimiţi, derutaţi de-a nu-i putea
găsi o ascendenţă evidentă, socotindu-l poate cu drep-
tate un mod original de a depăși mai vechiul conflict
dintre ceea ce ei numesc ars geometrica și homo

melancolicus, specialiştii l-au intitulat, abuziv poate și
numai din iremisibila lor vocație taxinomică, „intui-
ţionist” după titlul unui tablou achiziţionat acum câţi-
va ani de muzeul de artă modernă de la Haga de la un
armator, proprietar de vapoare și om de afaceri, care-
l primise, semnat și catalogat, de la un oarecare Serge
Tordjman, prieten cu artistul, poate. De fapt este vorba
de o acuarelă al cărei titlu fusese înscris cu tuș pe spa-
tele cartonului : Gara Fumărei, intuiţie.

Gheorghe Mircea, Gara Fumărei, intuiţie (acua-
relă şi tuş pe carton, 58 x 30, Muzeul de artă modernă
de la Haga)

Era, aşa, o muchie de ţară, de se prăvăleau alte
popoare peste noi, iar el acolo, un sfârc de băiet cu
ochii pe calea ferată. Calea ferată venea câş dintr-o
parte, ţâşnea dintr-o pădurice de mesteceni. Duduiau
frunzele când se-apropia locomotiva şi, toamna târziu,
vârtejul le desprindea de pe ramură : stăteai uimit şi
socoteai că pentru privirea altcuiva, mai mare, aşa tre-
buie că se învolbură, aurii, şi stelele-n cer care nouă ni
se par atâta de cuminţi, îmbrăcate curăţel, cu şorţule-
ţul bine călcat, pieptănate strâns de nu scapă nici o
şuviţă blondă de sub pănglicuţă, şi se duc, cuminți și
ascultătoare de gravitația universală, la şcoala lor de
stele fără să se abată prin parcul cu bănci, fără să se
oprească la cofetărie, fără să dea fuga la gârlă unde, la
noi, din buza verii până hăt în octombre, dacă nu află
mama, poţi să te scalzi sărind de pe un butuc ciont de
răchită în apa care aici face popas în drumul ei spre
vârful adânc al mării, după care e musai să te zvânţi la
soare ca să nu creadă părinții că umezeala din creștet
ar fi din altă pricină decât că prea te-ai grăbit s-ajungi
acasă să-ți faci lecțiile pentru a doua zi și să înveți pe
de rost primele trei strofe din poezia Sara pe deal.

Pe-aici pe la noi prin gară nu trec multe trenuri iar
unele nici nu opresc. 

Ele se duc numai Dumnezeu ştie unde. Sigur, dacă
te iei după buna chibzuială, poţi citi pe-o tablă mare,
de lângă uşa largă, cu geamuri, care dă pe peron, scri-
se cu litere de tipar, sosirile şi plecările. Dar cine le
cunoaşte, oraşele şi ţările şi continentele ? care au
nume colorate, unele de scorţişoară, altele din ciripit
de mandolină, sau de-o asemănare cu penele de pasăre
măiastră care nici nu se vede, nimeni n-o ştie dar se
povesteşte. Care probabil că de-acolo vine ea şi ciudă-
ţenia asta că dai omului o fărâmă de gând, o scorneală
de nici în vise nu ţi-ar trece prin cap s-o pui, şi-ndată,
ca de la sine, se stârneşte din nimic o istorie fabuloasă
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cu eroi nemaipomeniţi, cu tot soiul de întâmplări care
de care mai năstruşnice. Uite-aşa umblăm după cai
verzi pe pereţi, ademeniţi de povestea atârnată în faţa
ochilor noştri şi care merge cu noi ca morcovul spân-
zurat de-un băţ înfipt în vârful oiştii dintre măgarii
care trag înainte cu nădejdea să-l apuce şi nu înţeleg
cum de stă el la aceeaşi distanţă de botul lor, şi nu-i
duce mintea că-l duc ei înşişi, mutându-l pe măsură ce
înaintează așa cum, cât suntem tineri, împingem ori-
zontul convinși că vom ajunge să atingem cerul cu
mâna. Intriga romanului e-aproape, doar cât să nu poţi
mușca din ea şi, vrând s-o prindem, o ducem cu noi,
trăgând deopotrivă amărâta noastră de viaţă hodorogi-
tă, cu roţile dezaxate, cu coviltirul spart, cu tânjala
cârpită. 

– Dar rostul, rostul?
– Care rost, domnule? zic. Când eram mai june şi

la minte fraged, căutam şi eu, ca tot astronomul, legile
corpurilor cereşti. Calculam calea planetelor care nu
se şuie decât c-o miime de miime de milimetru la o
mie de mii de ani şi când mi se părea că am mai prins
din zbor o rânduială a firii…

Am tăcut. Că şi slovele astea, vor şi ele să fie rân-
duite, nu-i aşa ? ortografie, caligrafie, prozodie ! iar
tu, om întreg la minte, le potriveşti în frază după cum
se cuvine de-ajungi, Doamne fereşte, să scrii sonete :
umblă vorbele pe traiectorii fixe, li se-ncrucişează
sonorităţile, nasc eclipse, ştii dinainte când e crai nou
şi când lună plină…, dar numai puţin să te ridici din
carnea ta mărunţită cu satârul : tic-tac, tic-tac, tic-tac,
tic-tac...!, numai un dram să te salţi dintre mesteceni
şi-atunci, privind mai de sus, cum să mai spui ceva pe
înţelesul omului, cu vorbele tale volburându-se de
parcă trece acceleratul printre stele, toamna târziu,
când codiţa fiecăreia s-a zbicit, s-a slăbit, s-a ruginit,
de până şi uşurătatea ei îi e prea grea şi uite cum le
zboară curentul fără nici o noimă, cel puţin pentru noi,
că mintea noastră n-ajunge să le strângă, câte sunt, şi
cât de aiurea le duce vântul, ca să facă, împreunându-
le, edificii cum săvârşeam eu pe vremea când mi-era
mai la-ndemână să umblu în patru labe: orânduiam
cubuleţe, plăcuţe pătrate de scândurea, nişte bare de
lemn de vreo douăzeci de centimetri fiecare, adunate
toate într-o cutie mare, neagră, cu capac pe balamale
şi încuietoare, pe care mi-o cumpărase tata de la un
prieten de-al nostru, un jidov, negustor de vechituri
din capătul străzii Mavromol, după numele bisericii
cât o cutie de chibrituri durată de Duca Vodă şi unde
se află şi-o icoană făcătoare de minuni...

– Îţi trebuie o istorie, drăguţă, zice. Că altfel cum ?

Nu te citeşte nici naiba. 
Şi are dreptate. Cui ce-i pasă de norii care trec

dacă nu vin să-i strice lui lumina? Cui ce-i pasă de
ploaie dacă nu-i udă lui grădina? 

Stă, ziceam, pruncul acela acolo, în gară, pe-o
bancă mai de la capătul peronului, acolo unde s-a ter-
minat şi clădirea gării şi gărduleţul din stinghii încru-
cişate care împrejmuie straturile cu pansele, cu regina
nopţii, cu crăiţe şi printre ele, împărăteşti, uţupiţi pe
araci văruiţi și orânduiți în cerc, trandafirii ca juvae-
rurile unei coroane pe care-o încunună globul de
oglindă colorată din vârful ţăruşului înfipt în mijlocul
rondului. S-a isprăvit şi o magazie a CFR-ului şi pri-
vata de scândură. Încă vo doi paşi şi dai cu nasul în
tulumba mare de dat apă la locomotivă. De-atunci
lucrurile s-au schimbat, ştiu, trenurile merg azi pe fir
şi nici nu mai sunt bănci la gară şi nici de partea cea-
laltă, înspre Borca mică, podul pe arcada de ciment a
căruia umblau, cică, unii copii în echilibru fără să-i ia
cu ameţeală… – eu nu i-am văzut, or fi fost, că de
multe drăcării mai eram în stare, chiar şi la oraş, pen-
tru că, de felul meu, sunt dintr-o urbe cu bulevarde
pietruite, cu tramvaie suedeze care poate de aia semă-
nau cu cutiile noastre de chibrituri puse pe-o latură,
străpunse oblu de-un bold care le era ştanga şi „Du-
mă, nea vatmane, hăt sus, pe calea Traian, că-i acolo
un maidan unde s-a oprit mai an un circ cu menaje-
rie...!”, „Nu pot, măi mucea, că eu merg la gară şi nu
mă lasă linia să cotesc nici încotrova...”, „Fie şi la
gară, ne spuneam noi cu mintea noastră de-atunci, că
şi pe-acolo multe trenuri sunt, quae bestiis abundant,
clietelă internaţională, dintre care poate că se va opri
veunul, cu acrobaţi şi lei, şi aici, la noi, că suntem
capitală de judeţ de te ia cu sudori reci când treci pe
lângă palatul prefecturii, aşa ţeapăn, proptit cu fereş-
tile lui ţuguiate nemţeşte şi cu statuile lui alegorice,
Industria și Agricultura, în susul unor scări de piatră
care-l săltă până dincolo de vârful teilor de pe strada
Domnească, de-acum bătrâni şi atât de umbroşi încât,
de pe-o altă planetă, oraşul nici nu se vede şi Dunărea
pare că linge pădurea.

Pe strada Domnească umblă Olguța, pe Dunăre
umblă nişte marfare încărcate cu tot soiul de mirode-
nii şi căruţaşii lor coboară pe chei, unde, ca să-şi facă
un ban de buzunar pentru ăste două trei zile cât stau
pe-aici, ne vând nouă ţigări în cutii de tablă cu poze
de cămile şi minarete şi scrise cu litere de fir tors de
nu le ştiu citi decât ei de-acolo, de peste mări şi ţări,
cum se zice. Preţul ni-l spun cu degetele împodobite
cu ghiul pen’că, Doamne, câtă nepăsare e în ei, care
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au bătut oceanele lumii, când ajung într-un port neîn-
semnat ca al nostru, ai cărui locuitori nu voiajează
decât cu gândul pentru că nu-s bani, pentru că nu-i
voie, pentru că nu se cade când sunt atâtea griji acasă
tu să umbli haimana fără vreo treabă anume prin ţările
acelea atât de ademenitor zugrăvite pe hărţile celor
şapte volume şi-un supliment mai subţire, ale unei
enciclopedii străine, rânduită pe raftul cel mai de sus
al bibliotecii. Scoarţele erau groase cu întortocheturi
de artă și-o fată care suflă o păpădie, toate în relief că
dacă închizi ochi le poți vedea cu buricul degetului,
formatul zdravăn, hârtia grea. În jur, pe poliță unde se
adună praful de trebuie să-l șteargă mama mereu și cu
grijă să nu vatăme cele câteva obiecte decorative, pe
care și mie mi-e tare în grijă, neîndemânatec cum
sunt, să nu le dau la vale, un luptător roman de biscuit,
o Primăvară sub forma unei ţărăncuţe de pământ ars,
văsuţe decorative şi ceasul într-o ogivă de marmură
albă. De pe scaun de-abia ajung la cărţi şi când le scot
din rând ferind cu grijă bibelourile, mi se pare deja că
iau în cârcă lumea. Nu ştiam buchile dar, la adăpost
sub masa acoperită de-o catifea cu franjuri lungi,
complicaţi, negri, de mătase, ca o ploaie de tuş,
citeam pozele. Şi nu numai planşa cu fluturi sau cu
înfiorătoarele reptile ci şi câte altele la fel de mirabile
: armatele lumii în uniformă de paradă, hărţile meticu-
los colorate ca sticlele unui caleidoscop, reptile fio-
roase care nici nu poți crede că ele există cu adevărat,
portrete de oameni cu barbă atât de însemnați de ajun-
seserăm să ne uităm la ei până şi-acilea, pe strada
Mavromol dintr-un străfund de lume. 

– De unde eşti mata?
– De pe Mavromol. După ce-ai trecut de boiange-

rie şi mai e, la două case de-acolo, o băbuţă de vinde
ea seminţe, dai colţul şi de-acolo suntem. O casă cu
trei nuci, unul mai la poartă, altul dincolo de el de li
se-mpletesc crengile şi apoi tocmai hăt în fundul ogră-
zii încă unul. Avem în gădini doi cireşi, un vişin, nişte
pruni şi zarzări.

– Şi la stradă gard de lilieci.
– Da, la stradă gard de lilieci. Vecinul din fundul

curții, care e șofer și duce pe bani lumea prin oraș are
un Plymouth negru și doi căței pe care-i cheamă Pufi
și Bombonel și care latră și se dau de ceasul morții
când trece prin fața porții noastre poștașul.

Mai dă Gheorghiţă câteva pagini de enciclopedie
şi are acum în faţă o Fecioară într-o ocniţă tivită cu
horboţele de aur. Din cea de-alături a aceluiaşi tablou,
Îngerul îi aduce vestea cea mare scrisă nu cu vorbe ci
cu vopsele care își dau mâna şi cântă împreună : sini-

liul tunicii ţine isonul rochiei ca din fir de mac și,
înclinând o cumpănă nevăzută, pânzele care curg pe
trupul Precistei împing spre cer, în partea opusă, ca şi
cum ar fi fost celălalt talger al unei balanţe misterioa-
se, făptura cu aripile poleite. Gheorghiţă se apleacă
spre poză de ţi-e frică să nu cadă-n ea.

– Să nu-ţi intre funingine-n ochi, spune tata, că nu-
i bine să te apleci pe fereastră, cum scrie, uite, şi pe
tăbliţa de email prinsă cu două şuruburi pe prichiciul
îngust de-un deget: nu vă aplecaţi în afară, e pericolo-
so sporgersi, nicht-hinauslehnen, etc…, care nu ştiu
de ce ne ocărăsc ei în atâtea limbi străine că doar ăsta
nu-i tren care să meargă cine ştie unde, prin alte
coclauri, la Stambulul cu corn de aur sau la Viena cea
făleaţă : ar fi şi de-a ruşine să umble pe străzile împă-
răteşti aşa o căruţă cu băncuţe de stinghie, cu geamuri
murdare care unele nici nu se deschid când tragi de
fâşia de pânză de sac cu găici să le prinzi în cuiul de
sub ramă după cât aer vrei să intre în compartiment,
şi-n locul valizelor de piele cu etichete internaționale,
aici ba o desagă, ba paporniţe cu nişte găinușe, ba
lădiţa cu lacăt a vreunui militar căruia i-a cusut mâne-
sa, cu ață roșie, în buzunarul de la tunică o punguţă c-
o cruciuliţă şi-un bob de anafură.

– Eu tată, spune Gheorghiţă care-a scos capul pe
geam, a strâns uşor ochii ca să nu-i intre zgura şi se tot
uită la sumanul albastru al Preacuratei şi la aripile ca
de broderie ale prevestitorului, eu când am să fiu mare
parcă m-aşi face pictor.

– Fă-te, dragul tatii, de ce nu? răspunde tata care
cum să știe de unde-mi vine o asemenea chemare și
căruia chiar dacă i-aș povesti de-a fir a păr ce s-a-
ntâmplat în noaptea aceea în biserca de-o pictau niște
zigravi veniți du Grecia, care și mie mi-e încă atât de
tulbure de parcă nu s-ar fi isprăvit, tot nu m-ar crede
și-ar zice și el ca ceilalți poporeni că mi-a luat
Dumnezeu mințile de născocesc asemenea snoave,
ceea ce poate că e chiar adevărat... Fă-te ce-i crede
matale de cuviinţă. După ce vei fi terminat cu şcolile,
ca să ai după ce bea apă, că lucrurile astea frumoase
ba unora le plac, ba altora nu, unii pricep, alţii dimpo-
trivă, pe alţii îi orbeşte fierea din ei…, nu-s ele ca ară-
tura care dacă-i bună şi-a dat ploaia la vreme, ai cules
şi-ai cântărit grâul şi salutare… După aceea fă-te ce-i
crede matale de cuviinţă, dar hai să mai ridicăm gea-
mul că prea vine curent. 

În compartiment asfinţeşte şi noi ne spălăm pe
mâini, pe dinţi, pe faţă, pe gât şi pe genunchii juliţi că
de-acum e spre vară şi umblăm în pantaloni scurţi,
strânşi la brâu cu curea adevărată care are cataramă
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lucie de metal, chiar dacă a trebuit tata, după ce-a
așezat-o pe butucul de tăiat lemne, să-i adauge o gău-
rea perforând pielea c-un cui potrivițel. Mama ne dă
cămeşi curate, cu mânecuţe lungi, şosete albe şi ne
lustruieşte săndăluţele cu care nu e voie să dăm bobâ-
nac în pietre. Dau să-mi pun pălăria verde de vânător
căreia tata i-a pus pană mică de fazan pe care nu ştiu
unde-a găsit-o, poate tot la prăvălia domnului
Şatenfeld, care are jilet de urșinic porfiriu și poartă iar-
mucă, unde am văzut odată şi un trenuţ care merge cu
cheie dar tata a zis că o să mi-l ia altădată, că n-avea
bani la el. Mama îmi spune că pălăriuţa nu e potrivită
cu ocazia asta dar eu nu şi nu, şi mă bosumflu că mi se
pare mie, cum mi s-a mai întâmplat și-n alte rânduri în
viață, când mă apucă așa, dintr-o dată, nu știu ce spai-
mă, care nu știu de unde vine! că dacă mi se ia pălăria,
nu mai rămâne nimic, un gol, și-atunci fug repede să
dau cu pensula pe pânză, fără să mă mai gândesc,
dintr-un fel de... da, ăsta e cuvântul: spaimă, lucrând
pictura de parcă m-ași grăbi să-mi pun tabloul pe cap,
că altfel nu mă vede nimeni și pe bună dreptate, că
doar uite : sub pălăriuța mea de vânător cu pană de la
domnul Șatenfeld nu e nimic, boacă, un gol unde ar fi
trebuit să fie cineva care n-a venit sau a plecat înainte
de vreme, sau nici nu există, Dumnezeu n-a făcut încă
lumea unde ar trebui să existe Mircea Gheorghe,
Gheorghiță. Mama însă nu înțelege încăpățânarea
mea, se supără... Nu, nu se supără: mama nu se supără
niciodată! se necăjește, mă dojenește și eu că nu! că
fără pălărie nu se poate şi e cât pe ce să rămân acasă că
nu e vrednic să meargă la teatru un urâcios ca mine.
Mama mă piaptănă frumos, cu cărare într-o parte dar
mie tot îmi pare rău de pălărie că e ceva deosebit şi m-
ar fi văzut lumea care s-ar fi întrebat: Cine e flăcăul
asta cu chipiu de prințișor, care o să se facă pictor și o
să zugrăvească pereții celor mai mari biserici din
lumea de-aici și chiar de peste mări și țări, și-o să vină
la el o fată bălaie și cu ochi de lumină albastră care-o
să-i spuie că Eu sunt Pasărea de foc care se hrănește cu
mere de aur și redă vederea orbilor și m-a trimis Zâna
zânelor să-ți fiu soție așa că hai să ne luăm o casă la
țară, mică, cu numai două cămăruțe și bucătărie și cer-
dac unde mata ai să-ți pui șevaletul și ai să pictezi
marea... Probabil că de mic eram vanitos, ceea ce e, de
fapt, un fel de-a simți că dacă ți s-a dat un loc sub soare
e cazul să arăți că-l meriți. 

Plecăm eu cu mâna într-a tatii, Vlăduț, care-i mai
mic, în cea a mamei care e și ea mai mică și mai blân-
dă deși se supără când tata ne dă pe furiș acadele și
bomboane roz de zmeură și pătrățele de nuga care tre-

buie suptă și nu mușcată că-ți rămân dinții în cleiul
dulce împănat cu sfărmături de alume. Umblăm noi
așa din vagon în vagon până ajungem într-unul mai
mare, mai lat, mai rotund, de clasa a-ntâia fără doar şi
poate pentru că toate banchetele sunt de pluş, rânduite
în faţa fereştii acoperită deocamdată cu o draperie de
catifea cu chindiseli de aur. Aceasta, uriașă de-acope-
ră tot orizontul, se trage în cele două lături atunci când
şeful gării fluieră şi dă plecarea. Mama e acolo, pe
scenă și împleteşte un pulovăraş care după lungimea
mânecii care e gata trebuie c-o să fie al meu c-acum
am mai crescut și merg la școală, la Vasile Alecsandri,
unde în curtea dinspre stradă sunt castani care dau
castane cu care, zvârrr! în ceafa lui Avram Gogu,
Crețeanu Nelu, Fred Pincovici sau Ion Poenaru care și
ei mă țintesc și dau chiar și cu pietre dar ferească
Dumnezeu să se rătăcească vreun asemenea projectil
în spinarea Dorinei Felicioiu de la școala de fete căci
ea, care are note bune și e fruntașă la toate, dată de
exemplu de profesori și părinți, ea te spune lui mama
și lui tata ei care într-un buc vin amândoi la doamna
dirigintă și diriginta se duce la director și directorul
cheamă părinții tăi la școală, ceea ce mă necăjește
mult pentru că, uite! uite: jilțul ca o coajă mare de
nucă aurită c-o fi fost de la vreun Crăciun, în care stă
mama și împletește un pulovăraș pentru Gheorghiță-
aluniță, alunecă cu ea cu tot, spre culisele din stânga,
de parcă podeaua ar pluti pe-un râu care curge, pe-o
Dunăre largă cât casa, cât tot Galațiul și așa mai
departe. Pe nesimţite, gara, care mai întâi s-a lungit de
parcă ar fi fost de cauciuc și cineva ar fi ținut-o pe loc
în timp ce altcineva ar fi tras-o spre capitală și după
aceea spre alte orașe importante, din străinătate, des-
pre care scrie-n cărți și păstrez și vederi într-o cutie de
pantofi a lui Vlăduț, mai potrivită cu dimensiunile
acestora dat fiind că mie mi-a crescut piciorul și cutia
alor mei ar fi acum prea largă pentru formatul pozelor
mele și, când umblu la ele, cărțile poștale ar aluneca
unele peste altele, o harababură de mi-ar fi greu după
aceea să le rânduiesc iarăși după continente și după
țările acelea unde am să călătoresc, eu, odată și odată
și am să-l iau și pe Vlăduț, care-i mai mic și deocam-
dată se joacă cu ele ca mâțul nostru căruia îi e totuna
dacă-i pui dinainte Grand Hotelul de la Lido sau por-
tul Alexandria sau turnul Belem sau statuia lui Minin
și Pojarski, el una știe, se face broască la pământ, se
uită țintă, bâțâie din fund și după aceea țuști în sus
cocoșându-se și înaintând în marș de crab până când
de-odată se ridică pe labele din spate și zdup pe ilus-
trată și-o ia între lăbuțele cu șosețele albe și-o zvârlă-
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n aer ca s-o prindă iar...
Uite, Vlăduț ! și-i arăt unde o să mergem noi : fân-

tâna în formă de luntre, geamia cu capac care mai întâi
a fost cea mai mare biserică din lumea de-atunci, pala-
tul ca din stinghiuțe de fistic prins în vata nopților albe,
pruncul care face pipi și vezi, el n-a fost cuminte și are
zgaibe-n frunte, catedrala care, în loc de turnuri, are
țuluci spiralați de înghețată de zmeură, de vanilie, de
fistic, de floare de in, țâșnitoarea din milocul lacului
care aruncă apa la o sută de metri înălțime, casa de aur
numai din horboțele și câte și mai câte..., gara, ziceam,
e acum toată în fața mea, la noi în grădină încât, ca să
tragă la peron, vapoarele transatlantice trebuie să oco-
lească cireşii cu fundiţe albe şi să se strecoare printre
boschetele de liliac înflorit pe care clădirea şcolii le-
mpinge, grăbită, înafara cadrei ca şi cum curtea de
recreaţie şi cancelaria unde se strâng profesorii ca să
ne pună notă proastă la purtare n-ar avea loc dacă nu
alungă din peisaj zidul de pe care mă urc pe acoperişul
teşit al magaziei cu lemnele pentru la iarnă. De aici
țuști pe cel al casei de-alături deasupra căreia se-ntind
crengile pomilor din ograda vecinilor punând la înde-
mâna chiar şi-a unui prunc de-o șchioapă, ca mine, pe
de-o parte, în mai, zarzării care dau zărzărele acrișoare
şi, pe de cealată, înspre stradă, toamna, nucile al căror
înveliş aşa ce-ţi vopsește degetele că oricât le-ai spăla
și după aceea le-ai muia în cerneală ca să se creadă că
ți s-a răsturnat călimara, tot te află părinţii. Degeaba le
spui că ţi le-a dat Nelu, care nici nu ştii de unde le are,
nucile acelea verzi, care de fapt nu ți le dăduse Nelu,
nu pe toate, dar când eram cu el în curtea școlii a trecut
pe-acolo o căruță cu nuci și venind tamvaiul s-au spe-
riat caii, au zăhăit harabaua și a căzut marfa așa că l-
am ajutat pe omul acela să le adune, d-aia ni-s degetele
murdare, și el ca răsplată ne-a dat la fiecare câte cinci
nuci verzi dar pe altele într-adevăr mi le dăduse Nelu
care avea o datorie la mine pentru o radieră pe care i-
o dădusem mai demult și o pierduse sau i-o furase unul
din ăia care vin la școală nu ca să învețe primele trei
strofe din Sara pe deal ci ca să pașlească penițele cu
coda cărora se scobesc ghidele, rotund dinspre căpăcel
și după aceea li se dă o a doua bortă, lateral, ca să faci
din ele fluier sau, dacă înfigi în gaura de pe lături o
macaroană, să te ,ândrești că ai o cioancă și fuezi pref
de cretă, nasturii militari care fac cât șapte din cei de
os, ascuțitorile de metal, zarurile care nu se țin în penar
că dacă le găsește corpul didactic le confiscă și care,
ei, hoții, nu-și fac lecțiile și când tu arunci în văzduh
batista cu șfori legate la cele patru colțuri și trecute
toate prin gaura unui plumb pescăresc ca să se facă

parașută, ei te îmbrâncesc ca s-o prindă din aer și s-o
arunce ei…, d-aia spuneam că nucile verzi erau ale lui
Nelu… ! Și alte asemenea bazaconii de te și miri cum
de-ți tună prin minte și cum de nu ți se lungește nasul
ca lui Buratino de râd de tine câinii din Giurgiu. 

După ce ţi-ai luat pedeapsa, trimis la baie, tot freci
palmele cu săpunul cel mai zgrunţuros, de rufe, şi nici
nu prinzi de veste când ai crescut mare, te-ai făcut
învăţat şi, pe scenă, când te uiți că și uitaseși că ești la
teatru, stâlpii de telegraf fulgeră prin faţa ochilor,
căsuţele cantonierilor trec ca peştii, munţii flutură,
marile capitale ale lumii se telescopează de nu mai
rămâne din ele decât o dâră de spumeguș.

U-uuuuu, uuuuu, trece trenul cu vagoane şi-n
vagoane sunt cucoane...

Mama se apleacă peste muchia ferestrei şi curen-
tul îi răscoleşte părul desprins din cele două cozi pe
care şi le aduna coroniţă pe cap. Dă să-mi mângâie
creştetul care a cărunţit, dar, vezi, îi e grijă să nu mă
supere purtându-se cu mine de parcă aşi fi rămas
prunc. Nu vrea să mă miicească în faţa invitaţilor, toţi
frumos îmbrăcaţi, unii cu cravată, cu ochelari de
vedere. Ei conversează în diferite limbi c-aici suntem
în inima Europei, unde se fac şi se desfac gloriile pie-
ţii internaţionale. Unii vor scrie articole în jurnale
reputate iar alţii vor vorbi la radio ca să ştie de mine
şi cei care n-au fost la vernisaj şi n-au văzut pozele, că
pentru mama, Dumnezeu s-o odihnească ! oricum ai
lua-o tot nişte poze sunt! înşirate pe pereţi ca la noi în
dormitor, ale bunicilor și ale părinţilor de la nuntă…
Doamnele au pălărie cu boruri large, unduite ca valul,
c-un sfârc de violete în loc de spumă. Altele şi-au
înfăşurat coafura în broboade scumpe legate cât mai
ciudat. Ele au faţa albită şi pleoapele vopsite de parc-
ar fi ele însele un început de tablou. Au la gât mărgele
cu bobul cât dumada, de chihlimbar, fiecare între
două perluţe de mărgean şi câte doi nasturi de argint,
înşirate pe-un şnur care coboară până între sânii, când
sunt, dezveliţi ca în zugrăvelile meşterilor italieni. 

– Da despre ce-i vorba în ilustraţia asta a ta?
întreabă mama îngrijorată că n-am să am pensie.

– De ce să fie vorba de ceva? Meserie. Când iau
vopselele şi încep să…, numai Dumnezeu ştie.

– Un fel de vis? 
– Nu, ferească Dumnezeu! E o intuiţie.
Şi-aşa i-a şi rămas titlul – care poate că nu vrea să

spună nimic: „Gara Fumărei, intuiţie”.
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– Galanton, noi doi am făcut afaceri împreună, am
câștigat destui marafeți, să ne scăldăm în piscinele cele
mai sexy din lume, ne-am înțeles de minune și tu, obli-
gat, trebuie să-mi fii cavaler de onoare. Mă, tu ești fra-
tele meu de succes, amână deplasarea programată, am
să te despăgubesc eu pentru pierdere. Ce zici?

– Ce să zic, Gore, până la urmă am să aplic vorba
românească „prietenul la nevoie se cunoaște” și-am să
rămân. Pot eu să nu-ți fac hatârul?

– Așa te vreau, amice! Hai noroc!
– Noroc și casă de piatră cu gard de beton!
Discuția aceasta s-a petrecut într-un ungher al res-

taurantului „Gloria”, unde cei doi erau clienți
permanenți, la masa lor nu se așeza nimeni, iar când
apăreau ei acolo, chelnerii își rupeau șalele, la propriu
și la figurat, cărându-le toate bunătățile și încercând din
răsputeri să le intre în grații, pentru ca, în final, să se
bucure de un bacșiș gras.

– Și cum îi mireasa? e curios Galanton, sorbind cu
sete din șampanie.

– E o adevărată zână, frate. De câte ori mă uit la ea,
stau și mă minunez cum de a putut crea natura așa o
minunăție. Pe legea mea, dacă nu eram îndrăgostit până
peste vârful urechilor, ceea ce mie nu mi s-a întâmplat
până acum, o răpeam și o vindeam pe o grămadă de
euroi. E belissimă!... O delicatesă!...

– Și-o să ai tu răbdare să stai lângă o singură femeie,
după ce-ai cutreierat atâtea? Parcă nu te văd…, își
exprimă îndoiala prietenul de afaceri.

– Mă, tu ești un sfânt pe lângă mine și e normal să-
mi pui o astfel de întrebare, râde Gore. Rămâne de
văzut, dacă mă satur într-o zi de ea, îi fac figura și-am
să te fac iar cavaler de onoare. Deocamdată îs prăpădit
cu totul după ea, mai ales că s-a ținut tare și n-am reușit
s-o trântesc pe jos. Dar nu mai e mult și-am să văd câte
parale face…

– E și păcat, Gore, până la nuntă, dar ce-ți bleștesc
eu de asemenea lucruri, s-ar putea să te jignesc și nu
vreau asta…, zâmbește Galanton.

– Tu să mă jignești? îi întoarce zâmbetul Gore. Ar
însemna c-a venit sfârșitul lumii. Sănătate, că-i mai

bună decât toate! În afară de money!… Stai așa, înainte
de a pleca, să stabilim un lucru: eu în tine am cea mai
mare încredere și tu ai să-mi furi mireasa la miezul
nopții. Până atunci eu am s-o țin lipită de mine și când
am să-i dau drumul, tu să fii pregătit, să nu ți-o ia altul
înainte. O pui în mașină și faci turul orașului. Eu o să
mă agit puțin, așa, pentru atmosferă. Ajungi aici, la colț
de stradă, o bagi la „Arcașul” și-mi dai un bip. Eu apar
acolo, ne întoarcem împreună, facem apoi teatru, știi tu,
un fel de negociere și, vorba aia, „totul e bine când se
termină cu bine”. De-acord?

– Cum să nu, e un plan strălucit. O să-l urmez întoc-
mai. Să bem pentru asta!

Peste o săptămână, când a intrat Galanton în sala
unde trebuia să se oficieze căsătoria, a rămas țeapăn și
nu s-a putut urni până n-a venit la el mirele, înfoiat ca
un păun.

– Bine ai venit, amice! l-a întâmpinat Gore. Vino să-
mi cunoști jumătatea mai mică, nu-i așa că-i superbă?

– Cuvintele pălesc…, reușește să îngaime cavalerul
de onoare. Lasă-mă aici, vin să vă felicit după cununie,
după obicei.

Rămas singur, fără să cunoască pe cei din jurul său,
Galanton și-a adus aminte că a avut și el o tentativă de
căsătorie. Văzând-o cu viitoarea mireasă, o fătucă
ațoasă și bine făcută, un văr de-al lui i-a spus direct:

– Tu n-ai mai găsit în orașul ăsta o bucovineancă de
rasă, pe otreapa asta ți-ai pus ochii?

– De ce vorbești așa? Fata e cumințică, abia dacă
ridică ochii să se uite la mine, i-a replicat nemulțumit
Galanton.

– Mă, eu cu un prost ca tine n-am chef să stau de
vorbă, s-a supărat vărul. Du-te învârtindu-te cu tot cu
pițipoanca ta!

În aceeași seară, stând el cu dragostea lui în parcul
din centrul orașului, au vorbit, s-au giugiulit, iar
Galanton nu s-a ridicat de pe bancă până ce n-a auzit
orologiul bisericii catolice bătând de douăsprezece ori.
Atunci și-a luat el inima în dinți și, amețit de parfumul
florilor de tei, a rostit cât s-a priceput el de solemn:

– Coculică, vrei să fii soția mea?...
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Fata a rămas mută câteva momente, după care s-a
ridicat și ea, s-a făcut lipitoare pe lângă iubitul ei,
șoptindu-i cu o respirație sacadată:

– Vreau…, cum să nu vreau…
Acum amețeala lui s-a transformat într-un vârtej

pecetluit cu un lung sărut care a ținut un veac. Prăbușit
înapoi pe bancă, a putut să audă iarăși vocea suavă a
viitoarei mirese:

– Știi…, se întâmplă atâtea astăzi…, lucruri care mă
înfricoșează… Ar fi bine ca jumătate din bani să-i treci
pe numele meu… Să mă simt și eu egală cu tine, iar
iubirea noastră să dureze o veșnicie… Promit să-ți fiu
sclavă credincioasă până dincolo de viață…

A fost rândul lui Galanton să amuțească și să se
miște, de parcă l-ar fi năpădit o grămadă de furnici. Într-
un târziu, i-a răspuns lipitoarei:

– Da, cum să nu… O să mă interesez care-i modali-
tatea și o rezolvăm, iubirea mea.

Lipitoarea Coculica, așezată comod pe genunchii
lui, l-a strâns, să-l sufoce, l-a sărutat, de parcă și-ar fi
pus în gând să-i sugă toată vlaga și, dacă ar fi fost după
ea, ar fi rămas peste noapte agățată de gâtul lui, iar
dimineața s-ar fi dus direct la bancă. Până la urmă, a
fost nevoită să se mulțumească totuși cu o fermă promi-
siune că în curând va deveni proprietară de cont bancar.

Ros de îndoială, a doua zi Galanton l-a căutat pe
vărul său și i-a povestit cele petrecute în parc.

– Uite ce, i-a zis acesta, știi bine, vorba multă sără-
cia omului. Valabil pentru mine. Eu îți demonstrez în
doi timpi și trei mișcări că fătuca asta, cum îți place să-
i spui, e o cocotă. Dă-i astăzi întâlnire la ora cinci unde
vrei tu și lasă-mă să merg eu în locul tău. Pe tine te sun
să vii mai târziu.

Zis și făcut. Coculica a descins din mașina unui bel-
fer cu cinci minute înainte în fața hotelului „Balada”.
Îmbujorată, rimelată și, desigur, mulată. N-a trecut un
minut și s-a prezentat Bujor, vesel, cu o bluză înflorată
și un ghiul cât toate zilele.

– Domniță, mata trebuie să fii prietena lui Galanton.
Eu sunt vărul lui și prin mine, umilul și nevrednicul, îți
transmite mii de scuze că a intervenit o afacere urgentă
și nu poate veni la întâlnire. De asemenea, ca să fie ier-
tat, mi-a poruncit să te tratez din partea lui cu ceva
select în acest restaurant. Sper să nu fiu refuzat, iar Gala
să se simtă jignit. A, să nu uit, a trimis vorbă că se rezol-
vă ce ați convenit aseară.

Au intrat, au ciugulit ceva și au băut vin negru, a
solicitat ea, clipind șiret din ochi, „puterea ursului”.
Într-o vreme, Bujor a încercat să arunce o nadă:

– O altă sticlă de asta s-ar putea servi într-un loc mai
intim și cu ceva mai puțină lumină, să ne ticnească la

amândoi… Sărbătorim cum se cuvine întâlnirea și
poate o să ne cunoaștem mai bine…

– Și Gala ce-ar zice? face ochii mici femeia.
– Și tu, doar n-ai de gând să suni goarna, cât despre

mine…, îți dai seama…
– Să văd atunci ce-mi pui aici, îl provoacă, arătân-

du-i cu un deget locul unde se îmbină sânii.
Bujor se execută. Scoate o bancnotă verzulie și i-o

îndeasă în locul arătat, în timp ce ei îi strălucesc ochii
precum la o mâță în călduri. Bărbatul se duce la
recepție, stă acolo preț de un minut, apoi o ia de după
umăr, în mâna cealaltă purtând ca pe un trofeu, sticla
aferentă de „puterea ursului”. În cameră, cu storurile
trase, e un aer de mister și răcoare. Bujor lasă recipien-
tul pe o noptieră, o cuprinde zdravăn și o sărută sălba-
tic. Femeia, scăpată din strânsoarea de taur a lui Bujor,
își pune poșeta lângă sticlă, spunându-i languros:

– Poate-mi mai pui ceva în plus, că eu nu mă gră-
besc…

– De ce nu? Am toată disponibilitatea…, o anunță
bărbatul, descheindu-i rochia.

– Ce-ar fi bem câte un pahar? îl provoacă, rămasă în
sutien.

– De acord.
Ciocnesc și golesc paharele deja încolăciți. E rândul

bărbatului să întrebe:
– Pe pat sau alături, pe jos?
– Unde vrei tu…, i se lasă în voie, primind altă hâr-

tie, în vreme ce îi zboară și ultimele rămășite de pe
corp.

– Ești bună? o încearcă deocamdată cu vorba, pre-
gătindu-se, fără grabă, de treabă.

– Ai să vezi îndată, îl trage ea exact când ușa se dă
în lături și în cameră năvălește Galanton. Omul, văzân-
du-și iubita goală și întinsă pe jos, rămâne perplex, în
vreme ce vărul, cu o nedisimulată satisfacție, declamă
teatral:

– Quod erat demonstrandum!... Eu, dragă domniță, i
se adresează femeii, o să-mi permit să-mi iau banii
înapoi, că doar, vezi, nu s-a întâmplat nimic între noi…,
ceea ce de bună seamă ar fi putut să se întâmple, de nu
ne găsea gogomanul ăsta de văru-meu… Mi-a părut
bine de cunoștință…

*
– Ce-i, mă, cu tine, pe ce lume ești? îl abordează

Gore, cu aceeași împăunare. Dă-i florile miresei și să
bem pentru evenimentul ăsta, deocamdată unic. Uite ce
vin am adus, „puterea lui Moș Martin”, ca să fac față cu
brio când am s-o strâng în brațe.

Trezit din visare, Gala își dă seama că oficierea căsă-
toriei s-a terminat, iar el n-a văzut și n-a auzit nimic. I-a
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dat florile miresei, i-a sărutat mâna, ea l-a privit cum s-ar
uita un naufragiat la căpitanul vaporului, apoi s-a retras
într-un colț. N-a stat mult nici acolo. Gore n-avea timp de
el cu atâția invitați pe cap. A ciocnit cu fiecare, s-a zben-
guit printre oameni și, când au ieșit afară, pe treptele pri-
măriei, cineva a vrut o fotografie de grup și altcineva a
strigat, ca unul ce era gata să se-nece:

– Să se pupe mirii!...
Cei buimăciți de băutură au reluat în cor, iar mirele,

curcan cu coada răsfirată, altceva n-a așteptat.
– Nu vreau, mi-i rușine, s-a eschivat Dorothea.
– Tu-ți papucii mă-tii, îi scrâșnește la ureche, acum

îmi ești nevastă! Nu mă face să mătur scările astea cu
tine, ori să te spintec ca pe o știucă!

I-a luat forțat capul și a sărutat-o de i-a venit rău.
– Emoții și o strânge corsetul, apoi căldura, o caină

o cucoană.
– Lasă că-i dă căldură sufletească nepotu-meu, unde

nu mă țocăie și pe mine unul așa, să te facă să uiți de
tine, suspină mătușa mirelui. Al meu, Dumnezeu să-l
ierte, dacă nu aveam eu inițiativă, rămâneam fată mare
până la adânci bătrâneți… Ăsta bărbat, nu motroina cu
care am trăit. Când se culca, nu știa decât de somn nătă-
răul, în vreme ce eu mă perpeleam…, până mi-am găsit
unul pe potriva mea și l-am lăsat să mâie porcii la jir la
spatele meu cel drăgălaș…

– Tu, dacă trăiai la țară, unde te-ai născut, săreai
gardurile până la al șaptelea vecin, nu așteptai să vină ei
la tine, râde cea cu emoțiile, înainte de a se urca în
mașină. Acum ești o hoașcă și abia-ți târâi picioarele.
Te-a tăvăli cel cu coarne de aici înainte, după câte ai
făcut…

Ușile s-au trântit cu zgomot, cumetrele au intrat în
mașini diferite și au pornit spre biserică, unde s-au
bulucit două valuri: nuntașii, cu vorbe aruncate-n vânt,
după spusa nunului „bate șaua să priceapă iapa” și chi-
coteli înfundate și o mulțime de sărăntoci care s-au
așezat strategic, așteptând bomboanele ori buzunarele
neatente și barosane ale nuntașilor.

Gore, știindu-le apucăturile, s-a dus la unul din ei și
l-a avertizat în gura mare, întinzându-i o bancnotă:

– Îți iei șleahta de aici și în zece secunde să fiți
afară, altfel ai de a face cu mine!

– Săruʼ mâna, boierule, am plecat. Casă de piatră!
Din slujbă, Gore n-a priceput nimic, doar că a tre-

buit să pupe mâinile nașilor și să bea dintr-un pahar
întins de popă. Cineva i-a împins capul cam tare, o
parte din vin s-a vărsat pe jos, iar preotul s-a supărat,
chemându-i pe nuntași la seriozitate. Predica l-a plicti-
sit și ar fi ieșit mai degrabă afară, să țopăie cu mireasa
în jurul bisericii. Prezența în preajma lui a Dorotheei îl

făcea să fornăie, fiind surescitat ca o animală și, când s-
a văzut alături de ea în mașină, a cuprins-o și a tras-o
lângă el, cât pe ce s-o frângă. Ar fi siluit-o acolo, pe loc,
dacă ar fi fost singuri, așa s-a mulțumit doar s-o muște
de gât până la sânge, făcând-o să țipe. Tatăl său, aflat
lângă șofer, a ridicat cârja, să-l liniștească:

– Feciorule, toate la vremea lor, să nu mă faci să te
cotonogesc și să fii în seara asta un mire șontorog!

În restaurant, chelnerițele îl cunoșteau ca pe un cal
breaz. I-au adus la mare viteză să se-ndoape și să se-
adape. Spre deosebire de altădată dată, acum nu le-a
mai pișcat prin cele părți sensibile, însă bacșișul
obișnuit tot l-au primit, ca arvună pentru pișcăturile vii-
toare. Apoi, șarpe boa, s-a făcut ventuză pe lângă
Dorothea și n-a slăbit-o nici măcar câteva secunde. La
miezul nopții, a scos-o afară, a lăsat-o pe mâinile sigure
ale lui Galanton, ca să se întoarcă în sală și să se facă a
întreba pe unde-o fi mireasa. Era clar, fusese furată.

În timpul acesta, Gala a așezat-o lângă el, a rugat-o
să-și pună centura și a plecat în trombă, să facă turul
orașului. Nici după un minut, mireasa a întors capul
către el, cu ochii în lacrimi, rugându-l:

– Scapă-mă, omule! Scapă-mă de animalul ăsta!...
Gala, oprește mașina, că sar cu ghearele pe tine și
murim amândoi!

Tânărul a scos imediat din viteză și a tras pe dreap-
ta, întrebând, gâtuit de emoție:

– Ce-i cu tine? Ce se întâmplă?
– Ascultă și nu mă întrerupe, i-a spus Dorothea,

oftând dintr-un adânc neștiut de nimeni. Sper să ai un
pic de inimă și să mă înțelegi. Tatăl meu a învârtit de-o
bucată de vreme niște afaceri cu Gore. Îi vedeam întâl-
nindu-se și sfătuind în taină. N-am aflat niciodată ce era
între ei. Atât l-am auzit într-o vreme: „Cocerhane, fătu-
ca asta o să fie a mea”, iar tata a replicat cam cu jumă-
tate de gură: „Mă Gore, tu te-ai bălăcărit în câte hărdaie
ți-au fost la îndemână. Lasă-mi copila în pace, nu vezi
că-i ca o floare? Cu tine s-ar ofili într-o săptămână”. Eu
m-am înfricoșat, gândind că soarta mea-i pecetluită,
fiindcă javra a spus tatălui pe nume, de parcă ar fi fost
sclavul lui. Unde până atunci i se adresa cu „stimate
domnule” și „prea iubite domnule”, dintr-odată vorbea
în casa noastră ca un stăpân. Am avut dreptate, căci în
altă zi a fost evident că suntem în mâinile lui. „Eu te
arunc mâine în stradă, potaie, și te fac boschetar, iar pe
floarea asta a ta să-ngroașe haremul unui turc. Acolo o
să-i fie cel mai bine!...”.

Tata a venit la mine peste o jumătate de oră și a
început munca de lămurire: „Fată dragă, mi-a zis, uitân-
du-se în jos, cred că a venit timpul să-ți faci un cuib al
tău. Ca orice bătrân, aș vrea să te văd la casa ta și poate
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să am parte, până închid ochii, și de un nepot. Te cere
de soție Gore. Cu el ai s-o duci ca-n sânul lui Avram, îi
cel mai bogat din oraș…”. L-am oprit. Nu suportam să-
l aud cum se chinuie să găsească vorbe meșteșugite.
Atât i-am spus: „Nu mă cere, tată, să nu ne mințim. Te
obligă să mă dai, adică să mă sacrifici, și n-am să ajung
unde nici mata nu crezi, ci în gura spurcată a unui căp-
căun”. Îți dai seama, Gala, că până la urmă îs vândută
și merg în haremul lui Gore cel viteaz. Până și
chelnerițele din restaurant sunt ale lui, s-a văzut în seara
asta. De fapt, nu merg, m-am hotărât astăzi. Tu pari un
om bun, chiar dacă sunteți prieteni la cataramă.

– Aparențele câteodată înșeală, deschide gura băr-
batul. Cu câțiva ani în urmă, l-am salvat din gheara unui
clan. Ăștia voiau să-l linșeze. Mi s-a făcut milă și i-am
plătit datoria. Am stat în aceeași bancă în liceu. L-am
luat pe lângă mine ca pe un frate, i-am destăinuit din
secrete și, la un moment dat, mi-am dat seama că mă
lucrează pe la spate. A negat, s-a jurat și mi-a declarat
că rămâne cel mai credincios prieten.

– Și l-ai crezut?
– Cât pe ce, dacă nu descopeream niște hârtii. Între

timp, și-a făcut o gașcă și taie și spânzură în oraș, de
aceea nu mă mir de ce v-a făcut. Acum eu îs pun într-o
situație delicată… Gore ne găsește și-n gaură de șarpe
și ne omoară pe amândoi.

– Atunci du-mă pe malul Sucevei, mai bine mă
arunc în apă și mă înec, decât să ajung în brațele scâr-
boase ale lui. Azi am avut impresia că m-am măritat cu
o reptilă și n-am de gând să stau nici o secundă cu el.
Pornește mașina!

Galanton ajunge pe picioarele lui, împleticindu-se,
la restaurantul de unde a plecat. Se prăbușește abia
suflând chiar în brațele lui Gore, nervos peste măsură,
aproape turbat.

– Ce-i, mă, cu tine? îl scutură pe Gala, încercând să-
l țină pe picioare.

Cavalerul de onoare, cu hainele sfâșiate și o vânăta-
ie sub ochiul drept, abia reușește să vorbească:

– M-au oprit la rondul dinspre Fălticeni niște derbe-
dei… au zis că au nevoie de ajutor… au luat-o pe
mireasă… am încercat s-o apăr… uite ce mi-au făcut…

– Adică tu mi-ai stricat nunta, neisprăvitule? Eu
care aveam încredere în tine? 

Îl împinge cu putere pe Gala, care se prăbușește
lângă un strat cu flori, rămânând pe moment lungit.
Mirele își strânge gașca la repezeală și pornește către
marginea orașului. Trece fulgerător pe lângă un echipaj
de poliție care se ia după el. E somat să oprească. Gore
trage o înjurătură birjărească și apasă pe accelerație.

– Tablagiii s-a luat după mine, le bag eu câte o

țepușă unde trebuie! se laudă către amici, trecând pe
roșu.

În secundele următoare s-a înfipt într-un camion și
acolo a rămas până ce au venit cei de la descarcerare.

Nuntașii, chefuiți bine și puși pe glume deocheate și
neștiind nimic din cele întâmplate, îi așteptau acum pe
miri să coboare din camera închiriată, să-i vadă fericiți
și să-i mai tragă un guleai de cel obraznic. Când acolo,
a venit o veste ca un trăsnet: mirele, nu se știe ce căuta
la marginea orașului, s-a izbit de o mașină mare și a pie-
rit pe loc.

– Dar mireasa? a reușit să întrebe socrul cel mic,
înainte de a leșina.

Nunta s-a spart și a rămas o enigmă faptul că mirea-
sa a dispărut cu desăvârșire. A venit totuși la înmormân-
tare, să-l conducă pe Gore pe ultimul drum.

– Unde-ai fost, curvă, până acum? a întâmpinat-o
soacra cu o mutră acră.

– Am fost răpită de niște derbedei care au vrut să
ceară o răscumpărare, așa că nu te grăbi să mă califici,
după obiceiul tău cel drăgălaș. Auzind că Gore a murit,
mi-au dat drumul, fără să se atingă vreunul de mine. Și
nu te gândi, că n-am nevoie de nici un bănuț din averea
feciorului.

– În cazul ăsta ești o bomboană de copilă, își
îndulcește glasul femeia.

La înmormântare, lumea de pe lume, fiecare cu
regretele lui. La sfârșit, omenirea s-a grăbit la praznic.
Doar Dorothea a rămas în cimitir, ca să îngenuncheze în
fața mormântului:

– Bogdaproste că te-ai gândit să mă lași în pace,
dihanie urâcioasă!, a vorbit ca pentru sine. Se vede că
Dumnezeu nu doarme. Rugăciunile maicilor de la
Dragomirna și lacrimile mele…

– Ce faci, Dorothea, îți plângi bărbatul? aude în spa-
tele ei.

Se întoarce mirată și îl vede pe Gala, pe buze înflo-
rindu-i un zâmbet de sărbătoare.

– Am auzit că ți-ai jucat bine rolul, îl laudă.
– Păi, nu acesta a fost planul? se uită Gala visător la

fosta mireasă. Acum am venit să…
– Taci, Gala, îi oprește avântul fata, acum suntem în

doliu… O să vină vremea și pentru altele… Nu merită
să avem puțină răbdare?...

– Ba da, vine răspunsul. Totuși dă-mi voie să te con-
duc până acasă. Măcar atât…

– De ce nu? Poți să mă iei chiar și de braț, ca pe-o
văduvă care, de bună seamă, are nevoie de un sprijin pe
măsură…, mai ales că drumurile noastre au început să
se intersecteze încă dinaintea erei noastre… Cine-ar fi
crezut?...
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Un om a lovit un tren. Un titlu ca oricare altul din
ultimele luni. Deja se obișnuise ca ultimele resturi ale
zilei să îi aducă ultimele resturi ale emoțiilor trăite de
Utilaje. Știrile de seară rulau pe mute la televizorul
așezat în fereastra ce dădea spre curte – ar fi fost o
nebunie să lase sonorul pornit. Limbajul Utilajelor era
aproape de nesuportat pentru orice ureche umană;
țiuitul continuu și scrâșnetul aduseseră pe mulți în pra-
gul spitalelor. Sunetul afecta diverse organe, provoca
o boală imprevizibilă și periculoasă. Așa că mai bine
totul pe mute, iar asta cât încă se mai putea.

Se lăsă pe spate în scaunul așezat în curte și privi
cum casa de țară năpădită de verdeață se lăsa cu
ușurință înghițită de întunericul tot mai dens. În lumi-
na obosită a înserării toate crăpăturile zidurilor deve-
neau mobile, iar Andrei văzu cum toți acei șerpi săpați
în pereții casei luară drum comun către acoperiș. În
curând, în lumina palidă a lunii, zidurile erau de un alb
perfect precum chipul pudrat al unei gheișe. Casa
începu să se alungească puțin câte puțin, ca în fiecare
seară. Își aminti de vremea când venea aici pe când era
copil. Ochii albaștri, cu ceva riduri fine împrejur, care
însă nu-i trădau vârsta ce trecuse de curând de patru-
zeci de ani, se strânseră cu putere, parcă fără voia lui,
și în cap îi răsunară zgomotele de atunci: mugetul
vacilor, grohăitul porcilor, cotcodăcitul găinilor...
Începu să le enumere până când în minte nu-i mai veni
niciun animal sau pasăre, până când totul deveni lim-
pede și tăcut ca apa pârâului ce încă mai curgea alene
prin fața porții. „Dacă lumina ar avea sunet ce bine ar
fi”, își zise, apoi își scutură capul. În mod sigur lumina
avea sunet, chiar dacă el nu-l percepea. În liniștea ce
învelea totul, singurul zgomot era cel făcut de gându-
rile lui: spera să fie în siguranță aici, să nu fie desco-
perit de niciun Utilaj. Utilajele aveau un simț aparte
prin care puteau auzi gândurile oamenilor. Nu le
puteau înțelege, dar vibrația pe care producerea gân-
durilor o genera era de natură să le irite la culme.
Existau doar două moduri de funcționare a creierului
uman pe care Utilajele nu le percepeau: starea de goli-

re de gânduri și starea în care mintea era preocupată de
amintiri, blocată cumva în trecut. Astfel încât majori-
tatea oamenilor trăiau ori în meditație continuă, ori
gândindu-se tot timpul la trecut. Cine nu reușea, era
descoperit, mai devreme sau mai târziu. Iar Utilajele
nu aveau milă – și astfel apăreau știrile de seară, cu tit-
luri de o șchioapă „un om a lovit un tren”, „un om a
ucis o mașină”, „un grup de oameni a doborât un avion
din interior”. 

Spera ca acest sat din Ardeal, părăsit de toți, să-i
ofere protecție o vreme. Utilajele ajungeau mai greu în
zonele părăsite, și atâta timp cât în orașe încă erau des-
tui oameni, nu făceau un drum atât de lung pentru o
singură persoană. Andrei începuse să se antreneze în
amintiri așa cum pe vremuri mergea la sală: zilnic, cu
mare dificultate, își sonda diverse perioade din trecut.
Iar acum venise rândul ei: Simona. 

Își trecu gânditor mâna prin barbă, apoi prin părul
lung, deja înspicat de câteva șuvițe argintii. Simona nu
fusese vreo iubită de-ale lui. Doar cea mai bună
tovarășă de joacă, atunci când venea în vacanțe chiar
aici, în Adâncești. Trecuseră ceva ani de când moartea
ei îl lovise exact așa precum scria în titlurile de-o
șchioapă ce rulau la tv: „un om a lovit un tren”. În
momentul morții ei o întreagă bucată din trecutul lui se
desprinsese și făcuse un corp aparte, pe care Andrei îl
vizita rareori; și atunci cu mare grijă, să nu cumva să-
i deranjeze somnul în care părea să leviteze în adâncu-
rile amintirilor lui despre Adâncești. Undeva, în acel
corp plutitor, Simona încă mai trăia, iar el retrăia din
când în când momentele petrecute cu ea. 

Andrei fusese un copil sociabil la oraș și singuratic
la sat. Pe cât de mulți prieteni avea la școală, pe atât de
puțini își făcuse în vacanțele petrecute în Adâncești.
Atunci când ajungea aici, era pur și simplu furat de
frumusețea locului. Nu mai avea nevoie de nimeni, iar
adulții erau mulțumiți că „ăla micu” nu îi solicita în
niciun fel, ba dimpotrivă, le era de ajutor cu animalele,
cu care „Andreiușu” își petrecea toată ziua. Era fasci-
nat de natură, putea să stea ore în șir în șură, afundat
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în fânul care-i înțepa pielea fragilă de copil chiar și
prin pantalonii groși de trening pe care-i purta special
ca să poată să stea acolo. Îi plăcea mirosul și plimbă-
rile cu roaba plină de fân pe care Simona, singura lui
tovarășă de joacă din Adâncești, i le oferea cu genero-
zitate. Își aminti surpriza și groaza ce-l cuprinseseră
când, după o astfel de tură cu roaba prin curtea bolo-
vănoasă pe care o iubea atât de mult, Simona răsturna-
se mijlocul de transport improvizat și el căzuse grăma-
dă în praf, cu tot fânul venind peste el și văzând cu
dezgust cum pe fundul roabei colcăiau gândaci mari și
negri ce fugeau înnebuniți de lumină în toate părțile. 

Andrei se scutură și se adânci și mai mult în amin-
tiri, începând să lucreze la camuflajul împotriva
Utilajelor. Zâmbi la gândul că numele satului în care
stătea acum era parcă făcut special pentru asta: să te
Adâncești în gânduri. Treptat, totul se blură și deveni
trecut, iar în fața ochilor minții îi apăru imaginea bine-
cunoscută cu apartamentul lui dintr-un București decă-
zut, care-și trăgea ultimele suflări, în care, iată, parcă
exact acum se întâmpla din nou totul: Andrei se schim-
bă într-un costum de corporatist, intră în zona fostelor
corporații și se integră într-un joc de bursă, la care nu-
i fu greu să câștige. Coborî în barul de la parter pentru
a-și alege premiul. Deasupra scria cu litere negre pe
fond argintiu numele unei bănci ce devenise prosperă
chiar înainte de căderea vechiului sistem. Pozitiviștii,
adică cei inculți, școliți doar cu televizorul și cu idei
spirituale prost înțelese, dușmanii acerbi ai intelectua-
lilor, nu aveau suficientă imaginație pentru a schimba
denumirea acestor locuri. Intră să se servească cu sau
din vreuna dintre fetele care dansau provocator pe
desk-ul fostelor cabine din sticlă securizată pe care
scria „Casierie“ sau „Schimb valutar“. Acesta era pre-
miul cel mare, pe care nu-l câștiga prima oară, așa că
știa procedura la perfecție. Putea intra în orice bar și
putea să-și aleagă orice victimă umană dintre cele
expuse, legate de mese sau dintre cele care animau
atmosfera sau serveau băuturile. Pe scurt, locul era un
rai al foștilor infractori, un rai în care era plătită rela-
tiva pace și siguranță din restul Bucureștiului. Andrei
mormăi scurt un „perfect“, fixând o brunetă cu forme
perfecte, care îi zâmbea cu o dantură perfectă și îl pri-
vea tandru și provocator cu niște ochi migdalați per-
fect, în spatele cărora se putea cu ușurință bănui nete-
zimea indubitabil perfectă a circumvoluțiunilor: victi-
melor, pentru a putea performa la nivel satisfăcător și
pentru a nu strica dispoziția clienților, li se administra
un cocktail de substanțe care le inhiba IQ-ul, precum
și teama, anxietatea și orice reacții care ar fi putut pro-

veni din asemenea stări. La cererea câștigătorilor, li se
puteau aboli și receptorii durerii. Noul sistem integra-
se toți pozitiviștii care existau în momentul schimbă-
rii, iar guvernul găsise modalități optime de reabilitare
pentru prădători, pe care noul sistem nu-i mai conside-
ra psihopați, ci specimene oarecum involuate, așa cum
existau în oricare altă specie, și care, în plus, fuseseră
create de regimul intelectual. Se făceau eforturi pentru
eradicarea pe viitor a unor asemenea cazuri, dar, până
la moartea naturală, cazurile existente trebuiau să
beneficieze de maximum de umanitate, acceptare și
iubire. Și ce scop mai nobil puteau să îndeplinească
prin moarte intelectualii, decât să servească la reabili-
tarea prădătorilor devianți creați de fostul lor regim, al
intelectualilor? Se considera că și pentru intelectuali
aceasta era o moarte demnă, care-i ajuta să ardă multă
karma, chiar dacă pentru asta mureau în chinuri groaz-
nice. Andrei se uită hipnotizat la mișcările lente ale
fetei de dincolo de geamul deasupra căruia scria
„Schimb valutar“. Îi făcu semn și fata se dădu jos de
pe desk cu grijă, atentă să nu-și modifice fluiditatea
felină a mișcărilor, pusă oarecum în pericol de sanda-
lele-platformă din plastic transparent, cu tocuri de
douăzeci. 

Andrei simți un fior anticipativ pe șira spinării. Îi
ridică bărbia cu degetul: 

– Cum te cheamă? 
– Violeta, șopti ea. 
– Ți-au dat ceva împotriva durerii, Violeta? 
– Nu știu, dădu ea moale din umeri. 
– Hai cu mine, spuse el scurt, aruncându-i o privire

neagră, indiferentă și tandră în același timp, care
deveni o lesă pentru Violeta, ce-l urmă spre liftul cu
care pozitiviștii se dădeau contra unei taxe – cea mai
ieftină și, deci, și cea mai căutată distracție pentru
marea masă a necâștigătorilor. Andrei trecu prin drep-
tul scanner-ului cardul de câștigător Super Premium și
apăsă butonul de sus. Ușile liftului se închiseră în
urma lor și după câteva momente pășiră pe covorul
incredibil de moale și luxos al terasei în aer liber de la
ultimul etaj al clădirii. Era un loc pe care Andrei îl ale-
gea pentru prima oară pentru desfășurarea acțiunii sale
creatoare. Noul sistem îl recunoștea ca artist criminal,
chiar dacă acea artă rezulta, după cum de altfel îi spu-
nea și numele, în urma unei crime. Artiștii cu înclinații
criminale, în cazul în care câștigau la jocurile poziti-
viste, aveau ocazia de a-și concretiza arta în mod legal,
produsul final intrând pe piața de artă a pozitiviștilor
bogați, ce puteau să-i umple pe artiști de faimă și de
bani. Se uită în jur și, printre mobilele luxoase din lac
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negru și piele de copil, găsi ceea ce căuta: minibarul cu
substanțe. O alese pe cea care abolea doar durerea și o
turnă într-un pahar de cristal, alături de șampanie Dom
Perignon, probabil una dintre puținele sticle rămase
din rezervele intelectualilor. Întinse paharul tovarășei
lui, care îl dădu peste cap fără să pună vreo întrebare.
Andrei o privi mulțumit. Până acum fata nu-l dezamă-
gise. Începu s-o mângâie pe față și-i șopti: 

– Vreau să-ți placă… 
Ea dădu capul pe spate și închise ochii, ca o

păpușă. Buzele i se întredeschiseră și lăsară să iasă
printre ele un oftat moale. Andrei o luă de mijloc. În
acel moment, un circuit se resetă în spatele frunții lui
și bărbatul făcu ceva ce nu făcuse până atunci: 

– Vino aici, o trase el spre canapea. Vorbește, îi
ceru cu blândețe. 

– Nu prea știu…
– Bine, te întreb eu, începu el să-i mângâie părul.

Vino la mine în brațe. 
Fata făcu precum i se ceruse. Cu o atitudine de

fetiță, rămasă doar în fusta scurtă și sutienul fără cupe,
pe tocurile de plastic de douăzeci, se așeză încet în
brațele criminalului. Andrei îi scrută fața perfectă. 

– Ești intelectuală? 
– Da, spuse ea, bâțâind ușor un picior. 
– Câți ani ai? 
– Douăzeci. 
– Nu mă minți.
– Treizeci. Dar nu contează. Acum o să mor, așa că

prefer să spun ce vreau. 
Andrei simți că se înfurie. Făcu totuși un efort. 
– Chiar dacă o să mori, sunt proprietarul tău și tre-

buie să faci ce vreau eu, nu ce vrei tu. 
– N-aș putea să fac ce vrei tu și să spun ce vreau

eu? își ridică ea ochii spre el, cu o urmă de zâmbet. 
Andrei zâmbi și el, în sinea lui. La urma urmei,

Violeta nu era o pozitivistă limitată. Era o intelectuală.
Dacă fata avea imaginație, ar fi putut crea ceva
împreună. Păstrându-și mina serioasă, spuse: 

– Hai să convenim ceva. Tu spui ce vrei tu, atâta
timp cât spui adevărul. 

– De acord, spuse ea scurt, și accentuă afirmația
dând cu hotărâre din cap.

Mai târziu, acasă, sub duș, frecându-și compulsiv
trupul cu buretele, Andrei își aminti cum îi povestise
fetei din noaptea ce tocmai se încheiase despre celelal-
te creații ale lui. Îl ascultase supusă și înțelegătoare, nu
dăduse niciun semn că ar fi șocat-o ceva din spusele
lui. Avusese câteva avorturi la activ, pe care și le pro-

vocase singură, așa că-l înțelegea cumva. Știa cum era
să omori o ființă umană, chiar dacă ființa respectivă nu
era încă definitivată. 

– Cum ai avortat? 
– De fiecare dată la fel. O sârmă. 
– Nu e periculos? 
– Ba da. Dar spune și tu, care ar fi fost varianta? Să

contribui la producția fermelor de copii? Nu, clătină ea
din cap. Mai bine mor. 

Intelectualii aveau voie să procreeze în lagăre, dar
copiii le erau luați și duși în ferme. Așa ajunseseră cei
bogați să capete gusturi atât de fine în materie de pie-
lărie. Și nu, contracepția nu le era îngăduită. De altfel,
actuala contracepție se limita la metodele clasice, care
se bazau pe un procent mai mic sau mai mare de
noroc. Anticoncepționale nu mai existau. Nu că
pozitiviștii nu și le-ar fi dorit, dar fără munca intelec-
tualilor, aceștia nu știuseră să le producă – și oricum
costurile de producție ar fi fost mai mari decât și-ar fi
putut permite. Era adevărat că fertilitatea scădea ori-
cum vertiginos datorită compoziției alimentelor furni-
zate în vegării – totuși, copii se mai nășteau.
Neexistând însă prea multe cunoștințe medicale și uti-
lizarea medicilor din lagăre fiind strict interzisă, mulți
dintre ei mureau destul de repede. Per total, se estima
că populația Pământului urma să scadă la un nivel
rezonabil în următorii zece-douăzeci de ani.

În orice caz, nu omorurile ca premii îi îngrozeau
atât de tare pe intelectuali, cât perspectiva de a suporta
pe termen nedeterminat jignirile, umilințele și grosolă-
niile pe care ar fi trebuit să le îndure dacă vreun pozi-
tivist se hotăra că-i plăcea culoarea părului vreunuia
dintre ei, textura pielii, privirea. Orice. Nimeni nu
auzise de soarta vreunui intelectual care să fi luat vreo
turnură bună nici în acea situație – pozitiviștii bogați
care-și permiteau asemenea achiziții erau de o cruzime
fără seamăn, iar moartea de care aveau parte
ghinioniștii care nimereau într-o asemenea situație era
lentă și chinuitoare. Să fii omorât cu încetinitorul – cea
mai rea variantă.

– Mai bine mai zi-mi ceva despre tine, până mă
apuc de treabă, zise el, răsucind cuțitul între degete. 

– Ce rost are să-ți spun despre mine? E inutil, atâta
timp cât oricum o să dispar. 

– Nu, ar fi fost inutil atâta timp cât trăiai. Oamenii
se împiedică în vorbe și povești și ratează esențialul.
Dar dacă e să mori, e altceva – mai trăiești o vreme în
mintea cui știe lucruri despre tine. 

– Nu vreau să mai trăiesc nicio vreme. Nu m-a
atras nici ideea supraviețuirii prin urmași. 
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– Uite, deja ai început să spui despre tine, zâmbi el.
De ce n-ai vrut copii? Toate vor. Maternitatea... 

– Nu am simțit. Majoritatea spun că fac copii ca să
aibă pe cineva la bătrânețe. Un motiv egoist, iar altul
mai bun n-am găsit. Sunt femei potrivite să fie mame
și femei care nu. E simplu. Faptul că ți-am spus că sunt
într-o categorie nu mi se pare că e vrednic de înregis-
trat în memoria pe care spui că intenționezi să mi-o
păstrezi post-mortem. Oricum, am luat o decizie bună,
se pare, zise ea, făcând un gest spre canapeaua din
piele fină pe care stăteau. 

– Zi-mi ceva mai important pentru tine, atunci,
ocoli el subiectul. 

– Nu am ce. 
– Toți oamenii au lucruri care pentru ei contează.

Ce contează pentru tine? 
– Pentru mine contează că o să mor. Și pentru alții

ar trebui să conteze că mor. Nu că mor eu; că mor ei.
Oamenii nu se gândesc deloc la moarte. Sau poate că
da, uneori. În rest, își petrec fiecare moment al vieții
ca și cum ar trăi pentru totdeauna. 

– Nu crezi că oamenii trăiesc pentru totdeauna? 
– Poate că după moarte mai rămâne ceva. Nu știu.

Adică da, când mori te transformi în altceva, nu dis-
pari cu totul. Dar nu mai ești ce-ai fost. 

– Deci nu crezi în reîncarnare. 
– Cred în reîncarnare. În sensul că reîncarnarea e o

iluzie construită pentru depășirea fricii de moarte, de
necunoscut. Te amăgești că după o perioadă nedeter-
minată o vei lua de la capăt cu acel lucru familiar ție,
adică viața. 

– Dar cum crezi tu că se întâmplă? 
– Cred că mori și pur și simplu încetezi să mai fii.

Trupul începe să se descompună în elementele din
care a fost făcut. Iar conștiința, sau sufletul, mai durea-
ză o vreme. Probabil se dispersează într-un timp ceva
mai lung. Asta explică și toate fenomenele așa-zis
paranormale. Cei morți care chipurile iau legătura cu
cei vii. Substanța aceea mai subtilă persistă încă puțin,
apoi gata. Dispare și ea. 

– Poate dispare într-o lume a substanțelor subtile. 
– Sau într-o lume a substanțelor dispărute, zâmbi

ea. 
– Asta înseamnă că supraviețuiește ceva, nu? 
– Aici, nu. Iar acolo, dacă există acolo, cine știe

cum e. Prea mulți de „dacă“ și „poate“. Să rămânem la
concret. Timpul trece. Îi luă mâna și-și trecu cuțitul pe
față. 

– Te grăbești, zise el și se retrase. 
– Ce contează? Hai să terminăm odată. Tot acolo

ajungem. 
– Eu nu văd lucrurile așa, spuse el. Moartea e o

artă. Ia timp. Gândește-te câți ani ne ia să murim, de la
naștere și până în ziua în care se-ntâmplă. În principiu,
zeci de ani. Arta mea e să fac lucrurile să decurgă în
așa fel încât prin uciderea ta să se împlinească legile
de funcționare ale universului. 

– Printre legile de funcționare ale universului e și
cea că oamenii se omoară repede între ei. Războaie și
așa mai departe. 

– Da. Dar atunci nu mai e artă. E instinct criminal
combinat cu profit financiar. Tot ce dispare în mod
lent, trecând prin toate etapele ce duc spre extincție,
este artă – arta universului. Nu am de gând să fac cu
tine altceva, spuse, mângâindu-i obrazul, apoi se ridică
de pe canapeaua din piele de copil, vopsită în negru. 

– Nu mai stai? În vocea ei se simțea dezamăgire. 
– Nu. Dar nu te îngrijora, o să revin curând. N-o să

mori în alt fel decât decid eu, stai liniștită. Și mai am
mult de trăit. 

Brusc, Andrei se smuci din amintirea acelor întâm-
plări în momentul în care derularea ajunse la scena în
care descoperise împreună cu Violeta că de fapt
Violeta era Simona, fosta lui tovarășă de joacă din
copilărie. Șocul, oroarea, neputința de a lupta cu el și
cu întregul sistem din care luaseră naștere Utilajele.
Anestezia care îi cuprinsese tot corpul în momentul în
care celălalt corp, al Violetei-Simona, se avântase într-
un moment de neatenție din partea lui și sărise de pe
clădirea înaltă a unei foste corporații. Doar un moment
de neatenție, după ce îi scosese brățara de perimetru de
la gleznă, fusese suficient ca Violeta-Simona să termi-
ne definitiv cu acea înșiruire de atrocități ce purta
numele de “viața ei”. Clădirea era amețitor de înaltă,
iar bufnetul făcut de corp pe asfalt nu ajunsese până la
el. Dar ajunsese teroarea; toată zbaterea acelei vieți
curmate brusc îl luase în stăpânire atunci, ca și acum. 

Nu-și mai putu controla gândurile, deși făcu efor-
turi supraomenești: înregistrarea electrică a activității
lui cerebrale, dacă s-ar fi putut face în acel moment, s-
ar fi materializat printr-un grafic ieșit complet din
schema normală. Spasmele mentale continuară, dar
curând sufletul lui Andrei se liniști. În fața lui, pe
bucata de ciment a curții, colcăiau gândaci mari și
negri. Din vecinătate, din ce în ce mai aproape, se
auzea, precum torsul unei mari feline metalice, zgo-
motul unui Utilaj. 
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„Din noi rămâne fapta cântată într-un vers”
Dinspre societatea media vine, convins că are

ceva de spus în poezie, Adrian Matei (n. 4 dec. 1977,
Brăila), de profesie inginer, cu înclinaţii jurnaliere,
stabilit la Focşani. O vreme a activat ca publicist la
MTV România, Project Manager Digital Media (!);
acum este redactor la revista „Salonul literar”.
Universul virtual nu găseşte în el un spirit novator,
cu pasiuni avangardiste, dornic să uimească, să
inoveze, ci un practician liric cuminte. cu nostalgii
paseist-tradiţionale, un retro-romanţios, fascinat de
hieratisme truvere, recuperând şi actualizând pre-
modernitatea, cu parfumul şi manierele ei încă acti-
ve. Cu un debut discret, este autor al volumelor de
poezii: Mugur si floare (2020), Fiul anotimpurilor
(Salonul literar, 2021), Poemele unui îndrăgostit
(Timpul, 2021). A mai publicat volumul de proză
scurtă Psihoza (2021). Un orgoliu al vetustului, al
perimatului radios, al inactualităţii, străbate inspira-
ţia acestui menestrel jovial, neliniştit, cu mască de
teribilist conservator, insuflată poate de Pillat sau de
Vinea. Unda de eroism ingenuu califică apetenţa sa
pentru convenţia sentimentală, atunci când se lasă
surâzător în voia pasională a versului: „Mi-ai cobo-
rât fruntea-n ţărână, cu lanţuri grele m-ai legat,/ Te-
ai proclamat a mea stăpână şi c-un sărut m-ai bleste-
mat./ Sunt sclavul nepăsării tale, zdrobit mi-e sufle-
tul acum,/ Prin vene-mi curge doar durere, sunt răs-
tignit în colţ de drum.// M-ai aruncat în întuneric,
din inimă îmi iese fum,/ Iar trupul meu frumos de
june s-a transformat de tot în scrum...” (Zvârlit-ai
dorul de pe stâncă); sau: „Prin străvezii conduri ce
zboară/ Peste răsfățurile vieții/ Se văd cum îngerii
coboară/ Din umbra stelelor nestinse,/ Ca un surâs al
dimineții,/ Se-așează roua peste vise…” (Întâiul
poem de iubire). Potenţarea senzualităţii recurge la
voluta angelică, „atac” direct la sentimentul rebel,

comunicant cu rutina de sorginte romanticâ:
„Mi-ai pudrat duios pe aripi visul tău din lac
de stele/ Rasfățându-mi într-o undă toate
dorurile grele,/ Mi-ai atins tot sentimentul cu a
ta purtare fină/ Dezrobind din întuneric o iubi-
re... o lumină” (Înger lumesc). Nu lipseşte din
acest evantai tema obârşiilor: „Casă veche,
sfântă mamă,/ Vis de dor în ger de iarnă,/ O
pictură pusă-n ramă/ Peste-a timpului icoa-
nă...” (Dor de casă) Iată câteva probe din pri-
mele volume, care atestă o natură poetică
expansivă, dornică să-şi divulge identitatea
profundă, obişnuită să atingă febril momente-
le de graţie ale existenţei obişnuite.

Iubitor de clasicitate, Adrian Matei nu
ezită să se avânte temerar în proba de încerca-
re a pastelului, cu fibra sa de reverie şi culoa-
re, căreia îi face faţă cu reuşită: „Adoarme-n flori
mirosul din petale,/ Albinele adună-ncet dulceața,/
În rouă se îmbracă dimineața,/ Iar vântul se îndeam-
nă-n nori agale.// Spre munți golași se dezmorțește
ceața/ Se colorează-n verde lunga vale,/ Din răsărit
căldura-și face cale,/ În crengi de pomi se numără
albeața.// Plutesc prin ceruri razele de soare/ Printr-
o natură crudă și sfioasă,/ Se-mbie-n gustul ei plin
de culoare// O primăvară proaspătă, duioasă,/
Vrăjită de a inimii licoare/ Se-nalță dragostea ce-n
dor apasă” (Sonetul dimineții de primăvară).
Aventura căutării de sine exersează cuminţenia seni-
nă a pastelului, dar şi lugubrul fantast-poesc, trans-
pus din miezul de secol XIX în ruralul dunărean de
azi: „Argintul rotund al lunii aprinse/ Despică orbeş-
te nocturnele umbre,/ Prin satul acum cu luminile
stinse/ Apare năluca cu hainele-i sumbre.// Din fri-
gul pădurii, o ceaţă albită/ Învăluie leşul în mare
mister,/ Privirea pierdută din tigva-i golită/ Ridică
fiorul de frică la cer.// Din oase scrâşnite îşi vindecă
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paşii/ Iar glasul dintr-însa de mult a pierit./ Prin
semne ascunse îşi cheamă urmaşii,/ Sărmani idioţi
ce de mult au murit.// Adulmecă cerul, îşi varsă otra-
va/ În aerul negru şi plin de venin,/ Şi caută-n sat
unde este bolnava,/ Iar coasa-i să curme fatal al ei
chin”. Năluca lui Adrian Matei aduce aminte de
poemul la fel de straniu al lui Ion Vinea, Steaua
morţilor. 

„ – De ce mă sfâşii, fiară?/ – Iubirea tre’ 
să doară...”
A început să scrie poezie prin compunerea unui

epitaf, aşa cum îşi explică devenirea sensibilităţii
într-o Autodescriere, remarcabilă prin sinceritate:
„Tatăl meu se trage din zona Vrancei, din satul
Mărtinești, comuna Tătăranu. iar mama din zona
Brăilei, satul Ibrianu, comuna Grădiștea, locul de
naștere al scriitorului nostru-metaforă, Fănuș
Neagu... O tragedie a familiei noastre a dus și la
prima mea apropiere de poezie. Un nefericit acci-
dent, în care bunica mea părăsea această lume, la
sfârșitul anului 1993, a dus la o revoltă interioară,
metamorfozată într-un epitaf dedicat celei care mi-a
călăuzit primii pași... Anul 1996 m-a mânat către
București, unde timp de cinci ani am urmat cursurile
facultății de Energetică din cadrul Universității
Politehnice. Acolo, în satul cu miniștri, am descope-
rit plăcerea de a scrie. Constrâns de juvenile plăceri,
am găsit în poezie un prieten, un ajutor de nădejde
în tumultoasele trăiri ale vârstei inocenței, un timo-
nier printre talazurile învolburate ale tinereții: M-ai
întrebat odată dacă te iubesc/ Sau dacă port vreun
sentiment legat de tine/ Și n-am ştiut ce să-ţi răs-
pund…/ Eu nici nu știu de mă iubesc pe mine...
(Blestemul, 1997) Erotismul poeziilor mele din acea
perioadă a dus pe de o parte la apropierea de muze,
iar pe de o altă parte la pământești împliniri ale unor
dorințe păcătoase. Multe poezii din acea perioadă au
scăpat de vulgarul cotidian și s-au apropiat de latura
sensibilă a unui suflet îndrăgostit”. 

Se laudă Adrian Matei cu poezia sa erotică, una
doldora de galanterii şi vorbe înaripate, cu văluri,
plăceri, săruturi, vrajă, şoapte, vise, idealuri, mângâ-
ieri, suspine, liră, extaz etc. În buna datină emines-
ciană, iubirea – cu toate ale ei – este amestec de
jubilaţii şi tristeţi, de emoţii serafice şi furii inferna-
le: „Trup de înger demonic, alungat din plăcere,/ Ce-
l îndeamnă păcatul să provoace durere,/ Ți-l învălui

în abur, ca o rea vrăjitoare,/ Prigonită de soartă, răs-
tignită sub soare.// Adâncit în tăcere, mă închin la-
ntuneric,/ Spovedit de blesteme îmi doresc să fiu
cleric,/ Mi-am aflat grav năpasta ce mă chinuie-n
noapte,/ Ce în suflet zvâcnește cu-ale ei dure fapte.//
Mă lovește uitarea și mă doare tăcutul/ Nu mai vreau
suferință, ucideți-mi trecutul,/ Ascuțiți-i caninii,
îmbrăcați-o în fiară!/ Și-aruncați-o spre mine ca
iubirea să moară…” (Iubirea ca o fiară).

Unitar ca tematică, volumul Poemele unui îndră-
gostit este un canţonier idilic, construit în regim
concettist, cu o sută de poeme, realizate în felurite
modalităţi şi registre, cu intenţia vădită ca fiecare
piesă din cuprins să dea curs unei alte şi alte ipostaze
a iubirii, aşa cum izvoreşte ea spontan din „zbucium
de suflet” pus la încercare. Tutelar în spaţiul poeme-
lor este sentimentul precarităţii, al trecerii ireparabi-
le a clipelor de dorinţă şi de ispită, în dialog aprins
cu o idealitate feminină cufundată în enigmă, mereu
provocatoare şi „vasală în adoraţie”, ca să-l evocăm
pe Roland Barthes cu al său „discurs îndrăgostit”. E
vorba aici de un joc subtil al ieşirii din cotidian, joc
adesea condus cu podoabele gratuităţii metaforice,
semn al poeziei adevărate: „Printre grăunţele de
timp râşnite/ În morile de-amor ce suflă-ntruna,/
Printre dureri din pietrele scrâşnite,/ Te naşti, iubito,
numai tu, doar una!// Printre căderi de ape peste
jgheaburi/ Ce-nvârt din roata vieţii şi a morţii,/
Printre îngheţuri ce se îmbracă-n aburi,/ Te naşti,
iubito, ca un dar al sorţii.// Printre-nserări ce-aşteap-
tă dimineaţa,/ Orbite de a beznei desfătare,/ Printre
pământuri ce sărută ceaţa,/ Te naşti, iubito, ca o ali-
nare...” (Al treilea poem). Imaginile fluide vor să
confere iubirii o stare naturală, menită să trezească
emoţii, să suscite restanţe de lectură, dincolo de
pasiune şi desfătare. S-a spus în dese ocazii că sen-
timentul erotic (a nu se confunda cu sexualitatea) se
modelează livresc, creşte, se intensifică prin lecturi
exemplare. Limbajul este de vină: cuvintele adorati-
ve sunt cam aceleaşi, dintr-un repertoriu gata-ştiut şi
oarecum limitat, doar decorul e altul. Imitaţia îşi are
rolul ei important, de la stihuiri minor-clamoroase la
vizionarismul orfic. Diferenţa e una de patos şi de
efort imaginar.

Gesturile se repetă şi ele, în arie teatrală, pentru
subiectul îndrăgostit, dornic să-şi arate calităţile
declarative. Adrian Matei simte aceste praguri de
monotonie şi de aceea e din ce în ce mai atent la
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rezonanţele de pulsaţie erotică, la insolitul nuanţe-
lor, la trăirile „pe viu”, „împlinite-n vicii”. Încât,
vraja plutirii în inefabil îl face să forţeze învelişurile
aparenţei, riscând câteva definiri fugare, în retorică
afectuoasă, de felul: „Iubirea e un şarpe ce colţii şi-
i înfige/ În prada inabilă, uscată de paloare,/ Vărsând
veninu-n bocet din limba ce îl frige/ Sub patima de
suflet numită adorare.// Din coadă clopoţeii îi sună
rar a moarte...” (Al cincilea poem); „Iubirea e un
canibal.../ Festinul îl începe cu inima ta...” (Al opt-
zeci şi doilea poem); „Iubirea se frânge când vine
păcatul,/ Prolificul crivăţ loveşte în tâmple...” (Al
şaptezeci şi treilea poem); „Iubirea, ca un semn de
mângâiere/ Ascuns în marea faptelor măreţe...” (Al
şaselea poem); „Un râu de munte ascuţit în maluri,/
Un infinit îmi e a ta iubire...” (Al treizeci şi nouălea
poem); „Iubirea se măsoară-n sacrificii/ Purtate
printre gloanţe şi tranşee...” (Al patrulea poem);
„Iubirea-i o spadă,/ Cam boantă şi fadă” (Al optzeci
şi optulea poem). 

„I-aş smulge din luceferi rouă/ Să-mi fie 
felinar în cale...”
Discursul poetic ilustrează neobosit „evadarea în

iubire”, refugiul în paradisul adamic, hotărât să pro-
fite cât mai intens de acest „paşaport spre fericire”:
„Să trecem goi în altă lume,/ Fără de trena-ţi de
mireasă,/ În paturi moi să-mi fii aleasă,/ Dorind s-
avem acelaşi nume” (Al şaptelea poem). Asistăm la
un carusel de capricii stilizate, imagini senzuale
transcrise într-un ritual şăgalnic, uşor distanţat de
privirea în undă ironică: „Prin foşnet de frunze
alergi despuiată,/ Cosiţele negre îţi flutură-n soare,/
Pădurea orbeşte privindu-te, fată,/ Iar vântul se-
opreşte... nici urmă de boare.// Pe coapse se scaldă
lumina cerească/ Sub zâmbet de îngeri pitiţi printre
nouri,/ Fiorul dorinţei începe să crească,/ Din nudul
măiastru ce naşte ecouri.// Cu sâni săltăreţi te
îndrepţi spre altarul/ Oglinzii vrăjite a lacului vieţii/
Cuprinsă de ape, porneşti minutarul/ Iubirii ce-alun-
gă povara tristeţii.// Prin unde vădite îţi văd goliciu-
nea,/ Extazul oftalmic îmi curmă vorbirea,/ Aiurea
încerc să-mi ascund slăbiciunea,/ Imaginea-ţi sacră
îmi frânge privirea.// Dar visul se curmă... Trezit din
visare,/ Te văd adormită în braţele mele.../ Un trup
dezgolit din plăcerea cea mare,/ Sub noaptea adân-
că, ascunsă sub stele.” (Al şaizeci şi unulea poem)
Reveria şi uitarea de sine întreţin bucuria de a imagi-

na starea paradisiacă. îi menţin vraja chiar şi după
căderea din vis. Silueta iubitei e învăluită în latenţe
de mister baroc: „Ai apărut/ Dintr-un fâlfâit de
aripi.../ ...îmi cerni amorul/ Prin site diafane...” (Al
optulea poem); „Prin fluturi calzi curge iubirea,/ Pe
aripi vii vraja pluteşte,/ Freamăt de dor...” (Al patru-
zeci şi nouălea poem). 

Adrian Matei atinge în felul său corzile iubirii: o
descrie, o stilizează cu candoare, îi administrează
bezna şi azurul, vrea să înfăţişeze zadarnicele mean-
dre şi chinuri ale campaniei seductive; se vede
jucând într-o comedie cu scene repetabile:
„Minciuna ta îmi spune adevărul,/ Un adevăr ce vina
ţi-o ascunde./ Prin paturi de amanţi de nu ştiu unde,/
Prin case ce-şi trăgeau iuţit zăvorul.// Şi ţi-am cătat
iubirea pe neunde,/ Cu paşi firavi, certându-mi iarăşi
dorul./ Sminteala ta îmi spulberă amorul,/ La nici o
întrebare nu-mi răspunde.// Cireşii copţi sunt plini
de roşii poame,/ De-ai reveni, străino, iar acasă...”
(Al cincizeci şi şaselea poem) Vorbind despre iubire
vorbim de poezie, sinonimie ce anunţă, în legănare
prozodică, însăşi noima creaţiei: „Un strop de apă
vie scurs din lacrimi./ Un ciob de vers zdrobit din
scrise patimi...” (Al treizeci şi nouălea poem); „Te
voi accepta, zeiţă, din furtuni voi scrie cânturi,/ Îţi
voi obloji sărutu-mi aripa rănită-n vânturi.” (Al trei-
zeci şi treilea poem); „Îmi zace sufletul în zeghe,/
Iubirea grea mă strânge-n fiare...” (Al şaptezeci şi
şaselea poem) Nu lipsesc ecourile dezinhibate din
Emil Brumaru: „E timpul iubirii, cu pofte profunde,/
Dorinţe aprinse se-aşează în fapte,/ Extazul năvalnic
în perne ascunde,/ Prin nuduri trufaşe, orgasme în
şoapte.// În scâncetul cald, sub izul de roze,/ Îţi simt
cum vibrează întreaga ta fire,/ Albumul erotic, cu
multele poze,/ Deşteaptă în suflet o altă privire.//
Pătrund în adâncu-ţi flămând de-al tău pântec,/ Când
lacom, când tandru, purtat în splendoare/ De geamă-
tul sacru, suav ca un cântec,/ Ce-mi tremură corpul
spre clipa cea mare” (Al nouăsprezecelea poem); „În
corpul tău pătrund avid,/ Din trupu-mi izvorând
văpăi...” (Al douăzeci şi doilea poem).

Cu Poemele unui îndrăgostit, cronică în stanţe
hedoniste a bucuriei de a trăi plenar clipa, Adrian
Matei şi-a maturizat emisia lirică. 
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Adrian Lungu, scriitor care are la activ
cîteva romane bine primite de audiența criti-
că, în Labirintul (Editura Limes, 2022) își
continuă proiectul de cursă lungă, de această
dată cu un alt fel de frescă realistă decît cele
cu care își obișnuise pînă acum cititorii, bine
realizată de altfel, în care naratorul surprinde,
cu mijloacele specifice discursului modern,
tribulații și stări ale unor personaje ce sunt
extrase dintr-un areal strict contemporan;
noutățile, care aduc și plusul valoric, sunt
legate de compoziție și de felul în care decan-
tarea materialului social brut se transformă în
imagini literare specifice, de modul în care e
gîndită o poveste a zilelor noastre făcută să
reverbereze simbolic și nu numai. Remarcăm

acest fapt chiar de la începutul romanului, care îi
prilejuiește autorului o pagină de reală frumusețe
stilistică ce anticipă o anume marcă realistă a textu-
lui trimițînd spre orașul situat la confluența dintre
două ape emblematice, cu intenții de natură balza-
ciană pentru fixarea unui cadru de referință:
„Bacăul este un oraş la margini de ape, ale cărui
străzi împletite formează ţesături cu noduri aglome-
rate spre centru. Întretăiate şi alungite, par umede şi
sticloase sub razele răutăcioase ale soarelui de vară.
Iarna însă este frig, nu din pricina cantităţii de zăpa-
dă aşternută, ci a crivăţului ce suflă deseori nervos
dinspre nord-est. Noroc de toamnele lungi care îl
împiedică să vină prea repede în vizitele-i reci și
geroase”, completată cu o splendidă descripție a
arealului descoperit ca și de un iscusit pictor, cu
pornire inspirată de la imaginea a ceea ce reprezintă
apa Bistriței pentru oamenii locului: „Obositoare și
răutăcioasă, tenace, zăpușeala se extinde, vrea să
cuprindă totul, doar partea nordică îi rezistă, ajutată
de freamătul copacilor unui uriaș parc, dar mai ales
de apa adunată din râul din apropiere al cărui licăr

cu sclipiri răcoroase face totul posibil. Este Bistrița,
cândva sprintenă în amonte, acum mult mai
liniștită, surâde în clipoceli stăpânite de zeiță bine-
făcătoare, ce înviorează totul în jur. Nițel obosită,
se întinde într-o splendoare de lac la margine de
oraș unde îşi savurează un popas binemeritat. Dar
nu stă prea mult. Colinele din depărtare, albăstrite de
răsuflarea-i umedă, în forme nedefinite ca în tablou-
rile lui Turner, o cheamă spre împliniri de ape.
Coboară lin prin canalul îndiguit ca să se arunce
năbădăioasă la pieptul Siretului ce o așteaptă imediat
ce se depărtează de oraș. Astfel, înlănțuiți într-o
focoasă sărutare, se rostogolesc agale fericiți prin-
tre câmpii, răcorind totul în jur până la Dunăre,
pentru ca mai apoi să se împrăștie în Marea cea
Mare într-o dulce tihnă, povestind lumii despre dra-
gostea lor legendară”.

Fixat pe liniile sigure ale narațiunii consacrate
(cu inserturi moderniste ce țin de înțelegerea psiho-
logiilor și a comportamentelor sociale), romanul lui
Adrian Lungu are o compoziție organizată în jurul
unor personajele și ale evoluției acestora într-un
mediu social puternic focalizat. Practic, intenția
textului este aceea de a surprinde medii (și a le pro-
pune astfel spre analiză) dintr-o imediată contem-
poraneitate, acuitatea percepției transformîndu-se
într-un punct forte. E greu, într-o astfel de
compoziție bine echilibrată narativ, cu toate provo-
cările ce transformă resorturi clasicizante în teme-
iuri moderniste, să numești un personaj central. S-
ar putea spune, simbolic, că protagonist este chiar
societatea românească concentrată într-un eșantion
și scrutată cu maximă obiectivitate generînd
imagini supuse atenției critice. Totuși, potențialul
cititor își începe lectura cu derularea unor eveni-
mente care îl privesc pe un personaj central dintre
cele care fixează narațiunea, tînărul Alin Mușat.
Portretul băiatului este surprins prin adiționarea de
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detalii, naratorul alternând , ca pe tot parcursul tex-
tului, de altfel, privirea obiectivă cu introspecția și
cu monologul interior: „Nu prea înalt, slăbuţ, cu
fruntea deschisă şi faţa ușor alungită, bronzată,
ochii castanii închis, cu nuanţe de verde pe margini
de iris, protejaţi de gene lungi, sprâncene arcuite şi
gura delicată. Restul, bărbia, nasul, gâtul, alura...
erau cu mult mai viguroase. Privit din spate, părul
scurt, auriu, mersul apăsat, trupul drept și umerii
echilibrați, nu mai era la fel de efeminat”, respectiv:
„Pur şi simplu plecase, fără să anunţe pe nimeni,
lăsând în urmă poate duioşia mamei şi sigur cearta
cu taică-su ce ar fi explodat. Fusese crud, egoist?
Fusese singur, încerca să se justifice în timp ce se
îndrepta spre ieșire”.

Povestea în sine ar putea fi simplă, dacă ne refe-
rim doar la ideea coroborării unor date ce trimit
spre cele patru personaje ce o configurează: Alin,
Tania, Mirela, David. Procedeul narativ însă, de
natură pluri-perspectivistă, îi oferă romanului șansa
de a se dezvolta ca un puzzle, ingenios, în care sunt
reconstituite fragmente esențiale din viețile acesto-
ra, cu insistență pe descoperirea propriei
personalități, a sexualității, a posibilei iubiri, a
norocului, a unui posibil drum în societate. Poate fi
identificat și o zonă de interferență, gravitând în
jurul unui punct central – Tania, fosta iubită a lui
Alin, spre care trimit poveștile existențiale ale
celorlalți, mai cu seamă că narațiunea, la un
moment dat, capăt o intensitate aparte, cu elemente
de ambiguitate maximă, de amestec între vis, delir,
inconștiență, amintire, spaime, toate ținînd de
experiențe limită (reale/ presupuse ce și de exploa-
tarea sexuală și de claustrare, de sechestrare de per-
soană etc). Narațiunea urmărește evoluția acțiunii
pe planuri paralele, punctul de declanșare a situației
paroxistice fiind reprezentat de un mesaj alarmant
de la Tania, pe care Alin îl primește în timpul unei
vacanțe în țară, după câțiva ani de la despărțirea
celor doi. Asemenea celebrei madlene care
declanșează imensa aventură de căutare a timpului
pierdut, mesajul activează memoria involuntară a
personajului, proiectându-l în trecut: „Dimineață a
auzit semnalul telefonului și imediat mesajul, fără
să-i dea importanță, voia să mai doarmă. Abia mai
târziu, când a văzut că era de la Tania s-a grăbit să-
l citească. Suna disperat: Ajută-mă, te rog! Nu se

aștepta, îi surescita la maxim un trecut de care ar fi
vrut să nu mai fie legat. Îl voise îngropat în hău de
timp, sub piatra cea mai grea şi mai neagră. A fost
însă nevoie doar de un semn edificat și numele ei
afişat pe ecranul mobilului, că a şi simţit organic
strălucirea şi instantaneu, tulburarea, iar memoria
deja făcuse saltul și ţipa surdă”. 

Cititorul este mereu ținut în stare de alertă,
deoarece indiciile se compun și se re-compun, iar
textul capătă, de la secvență la secvență, imaginea
de operă în construcție vizibilă, prin recompunerea
unor segmente trecute de viață, aduse ingenios într-
un prezent supus și analizei social-politice
(manifestațiile din 10 August, situația diasporei,
degringolada socială generală și aceea a tinerilor în
subsidiar) toate putînd însă fi prinse într-un generos
fond atemporal, deoarece circumscriu o problema-
tică de larg interes, gestionarea traseului existențial.
Astfel, printre amănunte uitate (sau care se vor uita-
te), aflăm că Alin face parte dintr-o familie de
medici (foarte interesante personajele-părinți, cu
comportamente care ar merita să fie reluate de autor
în alt posibil roman), că a fost constrâns de părinți
să studieze în străinătate pentru a profesa în același
domeniu, iar când realizează că nu este pasionat de
medicină și „totul era un fals, o tragicomedie de
familie fericită, în care mișunau viermii tainici ai
frivolității”, băiatul pleacă în lume, rupând legătura
atât cu părinții lui, cât și cu Tania, pe care o iubea.
Nici soarta acesteia, ne încredințează naratorul, nu
se conturează ca fiind mai veselă, ea fiind situată
sub semnul nenorocului și al degradării progresive.
Fata crește într-o familie destrămată, fiind afectată
de comportamentul incorect al tatălui său vitreg
(violator) și de boala mamei sale. Se căsătorește la
17 ani cu un marinar mai în vârstă decât ea, care se
dovedește a fi homosexual și de care se desparte
după scurt timp, apoi lucrează ca asistentă, dar
frumusețea ei devine pretext pentru avansurile
șefului său și demisionează. Începe să împrumute
bani, inclusiv de la un interlop, și să acumuleze
datorii. Nici de la sora sa, Mirela, plecată în străină-
tate nu primește ajutor, fiind certate. De aceea, când
Simona, pe care o cunoaște într-un bar, îi propune
un job ca dansatoare, Tania acceptă fără multe
întrebări. Ajunge astfel să se angajeze ca animatoa-
re într-un bar clandestin, devenind dependentă de
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heroină pentru a rămâne trează cât mai mult timp în
timpul nopților. Pentru ea, totul se va învîrti de
acum în jurul banului, un malefic personaj ascuns,
dominant, care se manifestă ca o apă subterană,
malefică, în care Tania se scufundă treptat: „[...]
banii păreau că se fixaseră pe retină și se lipiseră de
gânduri. Voia teancuri, teancuri... Sub efectul dro-
gului uneori aproape că nu o mai deranja nimic, nici
sărutările, nici degetele prin locuri gingașe, nimic,
toate aveau un preț, nu se indigna dacă cineva voia
mai mult”. Ea nu mai este cine voia să fie și capătă,
parțial, o latură tragică, damnată, urmînd pașii unei
degradări ce crește. 

Construcția textuală intersectează, de asemenea,
poveștile Mirelei, respectiv David, aparent de o
importanță secundară dar cu sensuri clare și pe
aceeași linie cu ceea ce înseamnă imaginea lumii
romanului. Sora Taniei părăsește țara imediat după
ce obține licența în filologie, plecând în căutarea
unui loc de muncă bine plătit, crezînd în ideea că ar
putea deveni bogată. Periplul prin Europa, încheiat
cu vizita prelungită în Franța, unde o întâlnește pe
Nicole, de care are grijă pînă la moartea acesteia,
are un impact pozitiv asupra cursului său
existențial. Nicole joacă rolul unei confidente-
pedagog, a unui personaj cu valențe de corectiv
model, oferindu-i Mirelei șansa să conștientizeze
greșelile din trecut și să dorească să reia legătura cu
Tania. Și celălalt personaj, David, este interesant și
generator de acțiune epică. El este polițist în
București, fost coleg de clasă al Mirelei și se va
reuni, în final, cu ceilalți, avînd un scop comun:
găsirea Taniei, care, după mesajul trimis lui Alin,
nu a mai putut fi contactată (scenele în care fiind
prinsă conducînd spre o altă latură a romanului,
plină de dramatism). 

E un roman care vizează paliere diverse de
receptare, motiv pentru care și narațiunea are
valențe multiple, pendulînd între registre corespun-
zătoare și știind să conducă analiza psihologică
pînă în acea profunzime a subconștientului, a pati-
milor ascunse, a frământărilor și a tentațiilor ce
merg, uneori, pînă către perversiune și dezumaniza-
re. Din acest motiv, multe scene capătă o duritate de
un naturalism ce merge spre patologic: „Nu-i mena-
jă trupul, îl împinse doar cu piciorul ca să se scurgă
din fotoliu, fără a i se mai vedea scula, întâi umărul,

apoi restul, moale și lunecos, pe parchet, fără zgo-
mot. Îi îndreptă capul, să poată respira. A lăsat în
urmă picuri de sânge adunate într-o pată roșie pe
mocheta uzată. Câte unul din cablurile electrice
ținute sub saltea i-au fost îndeajuns să-i lege mâini-
le la spate și picioarele. Întors cu fața în jos, l-a con-
trolat prin buzunare de chei. Le-a găsit repede, pre-
cum și câțiva bani de hârtie pe care îi aruncă, fără
să-i numere, peste pielea ce se vedea sub turul pan-
talonilor lăsați”. E multă insistență asupra a tot ce
ține de fiziologie (sexualitate, îndeosebi), spre
autoanaliză, spre interogații și proiecții nesigure
(faptele fiind cele care impun asemenea insistențe,
gen căsătoria Taniei cu un vaporean homosexual,
încercările lui Alin de a se împlini erotic, trădările
amoroase ale celor doi părinți, scenele din barul
clandestin, lupta cu ursul/ cîinii, reprimarea
manifestației din 10 August etc). Iar finalul roma-
nului capătă o căutată și meritată cotă simbolică
împlinită după tot ce s-a derulat pînă aici, în
consonanță cu calitățile unui text bine articulat,
probabil cel mai bun din ce a scris autorul pînă
acum, ce se citește cu plăcere și profit estetic, pînă
la capăt: „Abia atunci s-a trezit instinctul de conser-
vare în Tania, nu a mai așteptat deznodământul, a
luat-o la fugă spre drumul ce mărgi-nea pârâiașul.
Nu a văzut cum, trecând prin gâtlejul bărbatului,
gheara de urs secționează jugulara și carotida.
Odată căzut la pământ, lăsa la vedere o gaură oribi-
lă prin care gâlgâia sânge, un roșu întunecat, peste
mărul lui Adam, abia ghicit într-un ciot de cartila-
giu. A auzit însă împușcătura care hui sinistru în
vandolia aceea care ar fi putut fi un rai pământesc
salvator. Arma se descăr-case de jos în sus, cartușul
intrase prin gât spre creier, namila de urs horcăi
groaznic, zvâcni de câteva ori din șold spre a răsu-
fla apoi greoi și prelung în iarbă. Nici unul nu se
mai mișca, doar sângele lor se căuta pe pământul
încercat. De o parte și de alta a drumeagului pe care
fugea Tania, au rămas cele două cadavre desfigura-
te, om și animal, fără ca vreun Dumnezeu să inter-
vină”.
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Din harta culturală a României ultimilor 50 de ani
(perioadă zbuciumată, întortocheată, răsucită, contesta-
tă) nu poate lipsi numele lui Adrian Dinu Rachieru, răs-
tignit între natala Bucovină și Banatul adoptiv, cercetă-
tor redutabil, polemist de forță, provocator, însă păs-
trând mereu un echilibru ce l-a caracterizat întotdeauna.
Analitic și rațional, menținând permanent o dreaptă
cumpănă, bucovineanul transplantat și-a pus semnătura
pe valoroase lucrări de critică literară și sociologie cul-
turală, pe comentarii sportive, precum și pe câteva
romane interesante. O contabilizare seacă ar aduna sute
de articole, zeci de volume, precum și sute de autori
publicați în calitate de editor sau antologator (de
referință, Poeți din Bucovina – 1996, și Poeți din
Basarabia – 2010, acestea două vizând, și nu doar la
nivel declarativ, refacerea unității naționale prin cultu-
ră). 

Apărut în 2021, primul volum din Politică și canon
literar (Editura EIKON, București) radiografiază o
epocă zbuciumată, plină de tumult (cea postbelică),
vizând o reașezare onestă a unor ape în continuă tulbu-
rare, prin reconstrucția corectă și redimensionarea con-
textelor social-politice care au marcat, indiscutabil,
istoria literaturii române. Cele trei perspective de înce-
put (aparținând lui Nicolae Manolescu, Mihai Zamfir și
Sorin Alexandrescu) oferă tot atâtea puncte de vedere,
aparent ireconciliabile; însă autorul are marea măiestrie
de a le integra într-un amplu orizont al gândirii, anunțat
încă din Argument: Dintotdeauna tensionată și vicioa-
să, relația dintre politică și cultură, în sens larg, dacă
nu suportă violul ideologic al unor regimuri totalitare,
cu rol castrator, împiedicând o evoluția naturală și o
respirație normală, îmbracă, inevitabil, un caracter
antagonic, latent sau manifest, de la servilism la
opoziție fățișă, de la creația oportunistă, șablonardă,
„de comandă”, cu notorietăți gonflate, la cea neaservi-
tă, repliată într-o imanență sieși suficientă.
Restrângând, însă, aria interesului la pulsul literaturii,
este evident că nu putem analiza viața literară a unei
epoci și producția ei scriptică fără a ne raporta la con-
textul politic.

Desigur, sub presiunea politicului valorile
sunt descurajate, istoria e falsificată copios, iar a
scrie altfel presupune curaj literar, calitate raris-
simă în perioada postbelică, ani în care literatura
are cel puțin doi destinatari (Cenzura și
Publicul), iar autorii sunt constrânși să cedeze
presiunilor ideologice: Oricât de suficientă sieși
ar fi literatura, repliată într-un orgolios autono-
mism, cauzalitățile ei sunt și în altă parte; ele țin
de respirația istoriei sau, mai exact, de meteoro-
logia politică, cu atât mai mult când vorbim des-
pre un regim totalitar, sufocant prin instrumenta-
lizare ideologică și control draconic.

Dincolo de etapizări, clasificări și clarificări,
autorul pune în valoare și vectorii de gândire ai
epocii actuale, traiectorii interesante și, adesea,
imprevizibile, ale dogmatizării și dedogmatiză-
rii: …climatul cultural postcomunist, presupus
pluralist, tolerant, deschis diversității, întreține, sub
flamura revizuirilor, cu vehemențe justițiare, o ciudată
polarizare: fie încurajând radicalizarea discursului
(cultivând dosariada și căzând, deseori, în revizio-
nism), fie impunând blocajul conservator, natural până
la un punct, să recunoaștem. Încât învolburatul front
critic iscă „turbulențe în canon” (vorba lui Ion Simuț)
și obligă la o percepție contextuală, atentă la tangajul
estetică / politică.

Cu o structură tripartită, masivul volum (700 de
pagini…) se deschide cu necesare Prolegomene, aces-
tea aducând în prim-plan clarificări asupra noțiunilor de
bază, definind canonul și raportarea acestuia la politic,
la acele sisteme totalitare opresive care anulează
independența scriitorului, totodată clasificând, cronolo-
gic și argumentat, canonul politic, neomodernist, proto-
cronist, postmodernist și est-etic.

Autorul nu se eschivează de la analiza unor pagini
controversate ale culturii române, cum ar fi, de exem-
plu, Problema Eminescu (subiect abordat pe larg și în
alte volume), mereu în actualitate, ca și cea a canonului
în continuă adaptare și prefacere: …viermuiala
literaților e întreținută de o obsesie: „ajustarea” cano-

8787CONVORBIRI  LITERARE

Mihaela GRĂDINARIU

C
R

IT
IC

A
 C

R
IT

IC
II



nului. Și, în numele ajustării, Eminescu e repus, perio-
dic, în discuție. Ceea ce, desigur, e chiar benefic. Doar
că, propunându-și „detronarea”, atacând centralitatea
eminesciană ca maladivă, mortificantă, etc., discuțiile
cad în încrâncenare, provocând polarizări: fie exage-
rări pioase, fie furii demolatoare, ignorând tocmai
aprofundarea analitică. Sunt semnalate pericolele
manevrării unui arsenal conceptual impropriu, lipsa
unei resemantizări adecvate, precum și insuficienta
detașare față de câmpurile seducătoare pe care un
subiect de asemenea anvergură le generează: Ca reper
absolut, Eminescu are dreptul la o „posteritate vie”.
Împovărat de înghețata clișeistică didactică,
întreținând un halou admirativ, împins frecvent într-un
festivism găunos ori, dimpotrivă, supus voinței agresive
de contestare, Poetul național, rămas „măsura noas-
tră” (zicea Noica, bolnav de eminescianită) se oferă
generos exegezei. Fiindcă Eminescu, scria T. Vianu,
este „marele subiect al literaturii române”.

Orice epocă își reinventează propriul limbaj de
lemn, atenționează Adrian Dinu Rachieru, iar acesta
oferă cu generozitate un confort clișeic, totodată
întreținând un gol ideatic, umplut cu un simulacru de
literatură: Ca „inevitabilitate istorică”,
„revoluționând” literatura, cu lexic maniheist, cu
scribi devotați și pagini imunde, noul regim a impus tri-
umfalist realismul socialist (veridicitate, partinitate,
tipic) ca dogmă oficială și exclusivă. O literatură de tip
nou, fără tradiție, semnificând o ruptură, reconfigu-
rând istoria literară; și, în consecință, un canon
comandat, eșuat…

Cercetând, autorul disecă, sub o lentilă
necruțătoare, dar, totodată, cu puterea de a pătrunde în
profunzime, în intimitatea operei literare, fenomene ce
suscită, încă, interesul cercetătorilor; un exemplu este
cel al lui Labiș, cel care, trecut prin clocitoarea roșie a
Școlii de Literatură, reușește să se desprindă de impu-
nerile și de constrângerile epocii: N. Labiș, despicând
cerul poeziei noastre ca „vestitor”, ispitește, în aceeași
măsură, și prin biografism. Poezia sa prelucrează un
fond autobiografic: de la linia epică a marilor poeme,
în filiație maiakovskiană, la contemplativismul rafinat,
în lirica erotică.

O multiplicitate de puncte de vedere se perindă,
pagină de pagină, la braț cu o argumentare bine articu-
lată susținută de un vast aparat conceptual, cu un stil
inconfundabil și un ritm interior propriu al scrierii, în
interogații menite adesea să evidențieze subtilități ale
detaliilor: Într-adevăr, ce s-a întâmplat, „ce a mai
rămas” din acea generație creatoare, recuperatoare,
polarizând forțele tinere, înnoitoare, ocupând impe-

tuos, printr-o erupție concertată a debuturilor, scena
literară? Anunțând, prin vocea meteoricului Labiș, o
nouă sensibilitate, polemică, negreșit, alungând negu-
rile dogmatismului, probând – ca ipostaziere colectivă
– o identitate de formație, hrănită de lecturi clandesti-
ne, „subterane”.

Adrian Dinu Rachieru etalează, într-un discurs rigu-
ros și rafinat, ca într-o galerie vivantă, exponate ale
„Generației orfeline”, termen ce definește o serie crea-
toare, având drept numitor comun vitregia condițiilor
formative; avându-l ca reprezentant de marcă pe
Nichita Stănescu, veșnic generator de uimiri adesea
conflictuale: Provocând, sub flamura revizuirilor, o
inflamată discuție publică, binevenită într-o cultură
matură, vegheată de necesarul spirit critic (uneori, e
drept, eșuând, cu aplomb nihilist, într-un criticism
generalizat), cazul Nichita Stănescu a stârnit reacții
extreme, dovedind că nu avem de a face cu o valoare
muzeală, definitiv clasată. Sociologul nu face un sim-
plu inventar, ci trece printr-un veritabil filtru critic con-
vulsii, contaminări, revizuiri, etichetări, șablonizări,
dezbateri, răfuieli, naftalina muzeistică a superlative-
lor, amendând drastic derapajele inerente, precum cele
care însoțesc, inevitabil, canonul protocronist:
Gravitând în jurul oportunității tezei protocronismului,
acceptând-o entuziast prin proliferarea superlativelor
ori combătând-o violent, considerând-o contestabilă
(cum credea, de pildă, Șerban Cioculescu), controver-
sele din câmpul criticii plutesc pe ape tulburi.

Partea a doua a volumului adună, sub genericul
generos de Efigii, portrete vivante, reparatorii (unele
dintre ele), surprinse cu finețe în expresii condensate,
minimale, una din caracteristicile scrierilor lui ADR.
Așadar, paginile rostuiesc o paradă a Supraviețuitorilor
unui timp fără timp, sufocant, aici îngrămădindu-se
Mihail Sadoveanu (un prozator „reeducat”?), G.
Călinescu (Un „vultur în colivie”), Tudor Arghezi
(mereu gâlcevindu-se cu sine), Camil Petrescu („Un
reformator învins?”), George Bacovia („Poetul – mul-
tiplu”) și Lucian Blaga; Treimea canonică (Petru
Dumitriu, Marin Preda și Eugen Barbu) e pusă în oglin-
dă cu Micii Clasici (Mihai Beniuc, Miron Radu
Paraschivescu și Dan Deșliu). Este evidențiat momen-
tul fast al resurecției lirice datorate revistei „Steaua”
(responsabili, A. E. Baconsky, Aurel Rău și Petre
Stoica) față în față cu rapsozii noului ev (Zaharia
Stancu, Eusebiu Camilar, Titus Popovici), iar
Schimbarea la față e anticipată și câștigată pas cu pas
de Paul Georgescu, Florin Mugur, Ioan Alexandru, Ion
Brad, Ion Horea, Radu Cosașu și Alecu Ivan Ghilia.

Cea de-a treia parte aduce în prim-plan o serie de
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surprize postdecembriste, care trec de furcile caudine
ale judecății istoriei, suportând proba de foc a reașezării
valorilor și ofensiva revizuirilor de tot felul. Nu mai
puțin interesantă se dovedește a fi Addenda, o pledoarie
pentru necesitatea scrierii unei istorii politice a literatu-
rii române postbelice, sine ira et studio, cu depășirea
limitelor stricte ale esteticului, apelând la armele socio-
logiei, ale istoriei și geografiei culturale.

Personalitate poliedrică, constructor și restaurator,
interogativ și bântuit de neliniști creatoare, spirit lumi-
nat, pentru care discernerea valorii de inerentul balast
înconjurător este o profesiune de credință, cărturar,
mânuind fără efort o vastă informație cu seriozitate și
intransigență, neabdicând de la principiile personale,
consecvent cu sine însuși, criticul literar scoate la ivea-
lă, din ocnițe ale istoriei, episoade importante pe care le
revalorizează în lumina adevărului.

Lăsând la o parte orice fel de complexe, scoțând la
iveală arme diverse ale polemistului redutabil, demon-
tând și reasamblând cu pasiune, minuțiozitate, har și
răbdare de bijutier mecanismele istoriei noastre cultura-
le, Adrian Dinu Rachieru confirmă, cu fiecare carte
apărută, așa cum am afirmat și în alte pagini, o verita-
bilă vocație a excelenței creatoare.

*
Adrian Dinu Rachieru. O lumină, caldă și calmă,

din Bucovina noastră, pribegind în celălalt capăt de
lume. O lume depărtată și împietrită, ca-n basmele cu
păduri de cremene și munți care se bat în capete.  Și
distanțe ce nu se măsoară, pașnic, în kilometri așternuți
sau deșternuți, ci în absențe-prezențe, rotindu-se
amețitor într-un calendar cu tristeți călătoare, unde
anotimpurile se fugăresc mereu neodihnite și-și găsesc
vremelnic adăpost în gânduri, lacrimi răsucite, cărți și
bucurii înflorind firav. Bucurie ne este și acest dialog,
rostogolit, molcom sau vijelios, de niște ani. Fragmente
din confesiunea-fluviu au apărut, până acum, în revista
„Bucovina Literară”(Nr. 1-2-3 /347-348-349, ianua-
rie/februarie/martie 2020) și în volumul apărut sub
egida Filialei Timișoara a Academiei Române
(Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”), îngri-
jit de conf. univ. dr. Ioan David, In honorem magistri.
Adrian Dinu Rachieru 70 (Editura DAVID PRESS
PRINT, Timișoara, 2020). 

MG: Tocmai ai participat, în acest mijloc de sep-
tembrie daurit, la un festival de poezie religioasă, la
Timișoara. Brusc, mi s-a făcut dor, cumplit de dor de
Festivalurile Labiș, de așteptarea aceea a dimineții de
la Mălini, cu mere luminând printre frunze și castane

fumegoase, cu statuia poetului înconjurată de noi toți
ca-ntr-un dans ritual, cu emoțiile concurenților, cu
bucuria reîntâlnirilor de fiecare an… Dar despre Mălini
și Labiș vom grăi mintenaș, cu sufletul ghem (anul
acesta se desfășoară doar o ediție on-line…); acum aș
vrea să ne întoarcem la poezia religioasă. Chiar mă gân-
deam, cu oarece strângere de inimă, că eu nu pot scrie
așa ceva, nu pot amesteca două feluri distincte de trăire.
Mea culpa. Întrebarea era dacă se mai scrie azi poezie
religioasă, dând la o parte versificările simpliste, care
sună din coadă a orice, numai a poezie adevărată nu… 

ADR: Inflaționară acum (după lunga paranteză
ateistă), cunoscând un hei-rupism păgubos, poezia reli-
gioasă trebuie, în primul rând, să fie poezie. Aici e
buba. Religia, spunea Nichifor Crainic, profesor de
apologetică și de mistică, este „marea inspiratoare a
culturii noastre”. Ea ne „îmbisericește”, cu ea, pășind
cu „sufletul desculț”, cum zicea V. Voiculescu, palpăm
sensul mistic, ne bucurăm de prezența lăuntrică a divi-
nului, suntem / încercăm să fim discipoli și imitatori ai
Ziditorului. Dar dacă lipsește suportul estetic? Dacă ne
mulțumim cu decorativismul ortodoxist și mimăm trăi-
rile? Mă întorc la „pribeagul” Crainic care a dat o dez-
legare uluitoare oscilațiilor argheziene, trăind, știm,
între credință (umbra monahismului l-a urmărit, de
bună seamă) și tăgadă. Există, zicea Crainic, „două
moduri de prezență divină” în limbaj teologic: prezența
harică (adică trăirea individuală) și prezența de imensi-
tate (în lume), ultima necontestată de răzvrătitul
Arghezi, ambele locuind simultan în ființa poetului.
Asta o fi, mă gândesc (poate greșesc) o explicație pen-
tru neputința ta de „a amesteca” cele două feluri de
trăiri. Îmi dau cu părerea. Dar nu mă bag în aprofunda-
rea dogmei creștine că nu mă țin curelele. Aici ești
expertă, așa că... Mai zic doar că există o ostentativitate
religioasă (nedublată, din păcate, de o meditaţie sacra-
lă), cu excese adulatorii, încât, îndreptăţit, Magda
Ursache vorbea despre o „exploatare a religiei” după
ce, decenii în şir, am asistat la exploatarea industrioasă
a ateismului.

MG: Nu-s deloc expertă. Facultatea de Teologie, da,
a fost una din perioadele frumoase, privind peste umăr.
Mai constructivă, însă, cea de după: lucrul, zidirea prin-
tre copii, printre oameni…  Mă feresc de excese, nu
intru în imitații și habotnicii. Dar nu despre mine e
vorba aici! Ai trăit acele decenii de agresivitate ateistă.
Dureros de exactă formula cu exploatarea industrioa-
să… Ca și imaginea ei răsturnată din oglinda zilei de
azi. Principiile sunt aceleași, din păcate… Însă oare ce
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va arăta altă fațetă a oglinzii, în vremile post-postmo-
derne care ne bântuie deja: exploatarea omului de către
haos? 

ADR: Răul s-a banalizat, ne împresoară, lucrând la
rădăcinile ființei, slăbind fenomenul religios.
Postmodernismul, cu toate relativismele lui, ne aruncă
în haosmos. Și atunci, potolind demiurgia țâfnoasă a
omului scientist, golit de spirit, ar fi bine să poposim,
preț de câteva minute măcar, într-un cimitir, ascultând
liniștea, cum ne povățuia Marin Preda. O mare lecție de
care avem nevoie. Ascultând „câinii biologici”, ieșind
din uituceală. Și redescoperind, ca oameni iertători,
bunătatea, forța ascensională, focul spiritual. Fiindcă
Deus caritas est, cred că am mai pomenit maxima asta.
Iar religiozitatea ar putea fecunda toate silințele noas-
tre, garantând sănătatea morală a nației. Care sănătate e
grav primejduită. Ne mângâiem cu gândul că unele boli
sunt vindecabile, că vom atinge o „treaptă de omenie”
mai înaltă, cum spera Simion Mehedinți, cel care apu-
case „o lume mai creștină” (semnatar, printre altele, al
volumului Creștinismul românesc, 1941). Ideea se înfi-
ripase, însă, cu un an înainte, într-o conferință ținută la
Cernăuți, în sala Teatrului Național.

MG: Curiozitate inevitabilă: chiar mergi în
cimitir(e)? Eu, da. Lăsând la o parte cele câteva sute de
înmormântări la care am fost. Iată, la Iași poposeam des
la Eternitatea; de fapt, în fiecare oraș țintirimele spun
povești peste povești… Ca și cele din sătucele ascunse,
cu cruci prăvălite, cu buruienile mai înalte decât oame-
nii, cu clopote răgușite… E, de fapt, povestea cerului
care încearcă să ne smulgă înspre înalt, și a țărânei ce e
tot mai hulpavă…

ADR: Câteva sute? Mă sparii. Eu, nu. Nu-mi plac
înmormântările. Şi dacă s-ar putea, aş lipsi şi de la pro-
pria-mi înmormântare, cum glumea (cam strepezit)
Marino. Mă refeream, însă, la lecţia cimitirelor. Acolo,
lângă crucile bătrâne, respirând veşnicia, avem marea
şansă de a ne domoli orgoliile nesăbuite. De a înţelege
că suntem trecători. De a ne vindeca trufia. De a înfrân-
ge parada eului şi gărgăunii. Citeam pe undeva că Alex
Ştefănescu, elev, poet în acele vremuri, îndrăgostit de
misterioasa A., se preumbla cu domnişoara prin cimiti-
rul din dealul de est al Sucevei, practicând un joc lite-
rar: citind împreună inscripţiile, cele mai multe în ver-
suri, de pe monumentele funerare. Mă rog, asta era o
joacă. E bine, cred, să poposim, din când în când, prin
vreun cimitir, înfioraţi, căzând în meditaţie, înainte de a
ne odihni, acolo, definitiv.

MG: De ce să te sparii? Într-o comunitate rurală,
încă e un gest de normalitate să fii alături de cei din jur,
și la dureri, și la bucurii. De plăcut, desigur, nu e plăcut
să fii martor sau părtaș la atâta durere. Lecția cimitire-
lor, da. Deșertăciunea deșertăciunilor… De fapt,
invitația la deșertare. La golirea sinelui gonflat! Dar,
interesant, îmi amintesc foarte clar de toți cei duși de
parcă n-ar fi duși. Îi țin minte vii, parcă așteptând o
reîntregire a satului, undeva în cer. Ce facem cu viața
de apoi? 

ADR: Așa cred, „sinele gonflat” se mai dezumflă
când poposește într-un cimitir, realizând vremelnicia
celor de aici. De fapt, mă gândeam la un țintirim fără
monumente gigantești, dintr-un sat de odinioară, tămă-
duindu-ne, în scurtul nostru timp, de relele lumii,
porniți pe calea mântuirii. Înțelegând că viața e un șir de
pierderi, nimicindu-ne iluziile; și nădăjduind la viața de
apoi, cea care, în ochii raționaliștilor, e doar un „pariu
creștin”, aidoma promisului eden comunist. Care, e
drept, ca utopie pretins „științifică”, urma a se împlini
cândva aici. E important, cred, ce facem cu viața de
aici.

MG: Te contrazic! De ce să nu vedem viața ca pe un
șir de câștiguri? Sau măcar ca pe o cumpănă, înclinând
când un talger, când pe celălalt. Pierdem, dar câștigăm
în același timp. Și invers, desigur… 

ADR: Așa e. Doar că atunci când câștigăm ceva,
pierdem altceva.

MG: Se vede cu ochiul liber… Mediacrația face,
acum, din păcate, jocurile, iar impactul asupra societății
în continuă mișcare poate fi devastator… Și din această
cauză, și din altele, am exilat televizorul într-un colț al
casei, păstrând o minimă conectare la câteva programe
preferate. Nu mi-ai spus dacă te pasionează și cât de
cablat ești la canalele media. Nu mi-ai spus, pentru că
nu te-am întrebat. Pân-acu…

ADR: Cum reuşeşti? Doar trăim în Evul Media. Nu
e Media „diavolul Universal”? Da, sunt cablat, n-am
exilat televizorul, dar „consumul” meu, ca să fiu sincer,
priveşte, mai ales, telefotbalul şi, desigur, turneele de
tenis. De baliverne, minciuni grosolane, furtişaguri şi
alte „comorbidităţi naţionale”, cum zicea A. Pleşu, sunt
sătul. Plus foiala teleintelectualilor. Că înţelepţii zilei,
câtă frunză şi iarbă, se perindă pe toate ecranele.
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MG: Cum reușesc? Simplu. Mă ajută enorm și faptul
că-s un om mai mult auditiv decât vizual. Iar
informațiile care mă interesează le găsesc la un clic
distanță. Știrile, carevasăzică. Deci fotbal și tenis… Hei,
între timp ne bătură și Islanda, și Norvegia, iar Simona
o luă și ea, categoric și sec. Dar internetul? E / a fost dra-
goste la prima vedere? Îmi amintesc prea bine când a
intrat primul calculator în casă, monstrul acela cu ecran
butucănos și cu un bâzâit infernal. Am fost sigură că nu
voi fi în stare decât să-l deschid și să-l închid… 

ADR: Da’ de unde, ce dragoste la prima vedere,
dimpotrivă. Eu sunt mai conservator, chiar refractar. N-
am avut încotro, m-am dat, cât de cât, pe brazdă. Dar nu
sunt așa meșter ca tine. Scriu cu pixul, tânjesc după
schimburile epistolare, știu că viitorul digital (care deja
a venit) ne paște.

MG: Da, digitalizarea ne paște și ne rumegă. Fără
scăpare, se pare… Am avut deja o experiență de mai
bine de două luni de învățământ on-line. Am fost nevoi-
tă să învăț din mers multe lucruri. Acum, fiecare zi în
care stau față-n față cu elevii mei e o bătălie câștigată.
Oare profesorul viitorului va deveni o anexă a unei plat-
forme digitale de învățare?

ADR: „Tot binele și tot răul pleacă de la școală”,
scria, într-un editorial recent, dl. N. Manolescu, îngrozit
și el de degradarea învățământului. Nu doar din motive
pandemice, să fie clar. Eu tânjesc după dascălii de altă-
dată; acu’ au năvălit „experții”. Or fi ei plini de
competențe, dar se poticnesc taman când ar trebui să
dialogheze, să creeze punți spre celălalt. Geaba, tehno-
logizarea nu poate suplini acea împărtășire, posibilă
doar face to face. Dar ai dreptate, suntem „fără scăpa-
re”. Am scris cândva despre „cetățeanul digital”, în
Acolada, mi se pare. Am publicat și o carte, McLumea
și cultura publicitară, nu mai insist.

MG: Dar insist eu! Ca profesor de română, împărțită
între dragostea de cartea pe hârtie și necesitatea de a nu-
mi lăsa elevii în urma altora, doldora de competențe
digitale de la vârste din ce în ce mai mici… Acaparate
de device-uri sofisticate, conectate la imperativul
Consum, deci exist (motto-ul volumului McLumea și
cultura publicitară), generațiile care se grăbesc să se
maturizeze, sărind etape importante ale devenirii, devin
tot mai fragile, mai închistate, mai puțin receptive. Însă
rămâne intactă nevoia de comunicare, acutizată pe an
ce trece. În fine, astea-s ofurile unui dascăl de țară…
Revenind la inevitabilul consum, ce faci, respingi din

start publicitatea?

ADR: Noi trăim mult în exterior, în lumea-mall, sun-
tem dependenți de scule „deștepte”, pierdem vremea la
TV (supra-expunere). Îți înțeleg mâhnirea, tânjind după
predarea pe viu. Doar amânată oare? Dar cum ne-am
putea împotrivi? Publicitatea năvălește peste noi, socie-
tatea se publicizează, spunea un sociolog. Ea, ca feno-
men comunicațional, impune un cod, un stil de
existență, trezește nevoi artificiale și legături
emoționale, face din shopping o terapie. Supermarket-ul
a devenit raiul terestru. Consumul e o parte a identității,
ne realizăm prin consum, cumpărăm ostentativ „mărci”;
dar ar fi eronat să restrângem impactul fenomenului
publicitar la efectele economice, ignorând latențele cul-
turale. Pulsiunea de cumpărare este o relație erotică atin-
gând „ideologia fericirii”. Iată Edenul consumerist,
încurajând consumul compulsiv, distructiv, abuziv, ires-
ponsabil. Ce-ar mai fi de spus? Poate să ne amintim, în
ultimul ceas, de cartea lui Erich Fromm, A avea sau a fi?
Și să medităm asupra concluziei la care ajunsese faimo-
sul psihanalist, notând sec: „omul modern are multe
lucruri, dar este foarte puțin”. Cam așa stăm.

MG: Da, vremurile au dat totul peste cap. Uite,
numai bine ce-a început ieri (30 septembrie) ediția de
pandemie a FILIT-ului ieșean (programul de ieri a fost
construit în jurul lui Emil Brumaru, cu vernisarea
expoziției de manuscrise, fotografii și obiecte personale
„Dulapul îndrăgostit” și lansarea volumului coordonat
de Nicoleta Dabija „Să fim anonimi ca dovlecii. Povești
cu Emil Brumaru”, proaspăt apărută la editura
Muzeelor Literare), că astăzi organizatorii au anunțat
suspendarea festivalului, din motivele bineștiute, covi-
diote… Despre ce alte manifestări amânate și anulate
anul acesta ai știință? 

ADR: Din motive „covidiote” s-au amânat şi chiar
anulat multe evenimente. Dar n-am ţinut inventarul lor.
FILIT-ul ieşean e cap de listă, mare păcat. Să vedem ce-
o fi şi cu Toamna bacoviană. Că zisa „şmecherie plane-
tară” nu se potoleşte.

MG: Nu numai că nu se potolește, ci, din păcate, ia
o nedorită, de nimeni, amploare. Iată, suntem în pragul
unui nou război. Cele două pelerinaje religioase de
tradiție ale toamnei (14 octombrie, la Iași, 27 octom-
brie, la București), adunând sute de mii de oameni, sunt
interzise de autorități. Opinii pro și contra, declarații
într-un limbaj dur, de o parte și de cealaltă, acuzații
reciproce. Proteste, icoane care plâng, jandarmi,
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intoleranțe…

ADR: Sociologul din mine reacționează. Fiindcă
chestiunea, dincolo de ping-pong-ul acuzațiilor și
neghiobiilor, ține de sănătatea publică. Sistemul sanitar
colapsează, rata infectărilor e alarmantă. Și atunci?
Despre ce „dictatură medicală” e vorba? Hoarda
negaționiștilor zbiară, prostelile din media ne sufocă,
raportările ne îngrijorează. Să fie vorba de Pandemia
veselă și tristă, cum și-a botezat Florina Ilis un
volumaș?

MG: Deloc veselă, chiar deloc… Volumașul nu l-
am citit, încă. În schimb, mă strânge de gât nivelul de
prostie, o inundație amenințătoare a atotștiutorilor, atât
cei care strigă nuuuuuuuuuu, nu există, cât și cei ce pre-
vestesc din cinci în cinci minute sfârșitul lumii. Am
găsit pe facebook un apel halucinant: copiii sub 14 ani
nu au buletin, deci nu pot fi legitimați și opriți să vină
la Mitropolie, deci să aducem cât mai mulți copii, clase
întregi de copii… 

ADR: Unii nu cred (coronasceptici declarați), alții,
făloși, se consideră invulnerabili, ceilalți vestesc apoca-
lipsa; ce mai, „nivelul de prostie” crește. O fi pandemie
și recesiune, dar se prăbușește, vai, IQ-ul planetar! Uite-
te la piticii politici care conduc lumea câte parale fac,
circari, de la „șeriful” Trump la cine vrei. Nu suntem
singuri pe lume, dacă asta te (ne) consolează. Dar „alt-
fel”, cum zice Boia în cărțile lui „oblice”, suntem. Să
ceri derogări, să inventezi discriminări, să crezi că viru-
sul e inofensiv în biserică? Că țuica bate virusul? Cădem
în obscurantism, neicusorule. În ton cu alte belele: des-
figurarea justiției, feudalizarea agriculturii, județenizare
culturală, analfabetism cât încape. Prostie lăbărțată.
Tembelism. Vai nouă! Ce disciplină, ce igienă, atentăm
la libertatea bietului compatriot! Începe să-mi fie dor de
dictatură, m-am săturat de atâta libertinaj, de mitocănie,
de furtișag, de brambureală. Vreau ordine în țara asta. O
vreau așezată. Și cu respectarea pentru normă.

MG: Găsesc undeva o altă știre năucitoare. M-a
zgâriat întâi pe la colțul ochiului, apoi s-a înfipt puter-
nic… Filiala USR Timișoara și redacția revistei
„Orizont” sunt evacuate din sediul pe care-l împart de
ani de zile? Luminează-mă, te rog… 

ADR: Nu prea pot, chestiunea e încâlcită, tergiver-
sată. Rezolvarea, lungă vreme amânată, era în mâinile
primarului. Se plătesc polițe, taberele s-au încăierat pe
fondurile legate de „capitală culturală”, „orizontiștii”

voiau să controleze scenariul, Primăria avea propria
echipă. Cea care câștigase, de fapt. E doar o glumiță cea
care anunța că Mihăieș și Ungureanu se vor lega cu
lanțuri. Dar te întreb: dacă ziceam eu că Timișoara e un
„oraș anticultural” (cum a scris Cornel Ungureanu) nu-
mi sărea lumea în cap? Și-așa unii văd în mine „un
denigrator al valorilor bănățene”. Fiindcă îl citasem,
cândva, pe Blaga, poetul-filosof vorbind de „seceta de
Personalități”. Care, între timp, s-a rezolvat, e inflație
pe-aici. Nu se va întâmpla nimic, vine Fritz, scoate cas-
tana fierbinte. Dar va avea un mandat greu; dacă va
reuși, se va înfige la Președinție, așa miros...
Chestiunea, mărturisesc, nu prea mă interesează. Eu
trăiesc paralel cu evenimentele timișorene, nu mă
pasionează hărmălaia, postările, acuzele, zoaiele.

MG: Inflație de genii e peste tot, nu doar acolo, nu
doar aici… Însă nu pot să cred că evenimentele
timișorene se reduc la un conglomerat gălăgios, belicos
și marasmic. După cum nu cred că ești rupt total de
viața culturală de acolo… 

ADR: Sunt și nu sunt. Particip la diverse evenimen-
te, mă duc câteodată la întâlnirile de vineri de la Orizont
(pardon, mă duceam, că pandemia le-a întrerupt), dar
numele meu, de regulă, nu apare în diverse consemnări
(mă refer la revistă). Dacă vei deschide Literatura
Banatului, masivul tom al lui Cornel Ungureanu, vei
constata că nu exist. Deși public în revistele din zonă
(Actualitatea literară, la Lugoj, Reflex-ul reșițean), am
rubrici la Paralela 45 (suplimentul cultural al
Renașterii bănățene) și Banatul azi. Dacă, în 2014,
împreună cu Cornel luarăm premiul „Titu Maiorescu”
al Academiei, Orizont-ul a sărit cu grație peste numele
meu. În fine, opresc aici șirul, nu e loc de văicăreală. De
fapt, nici nu mă plâng, sunt tăbăcit, și alte publicații
procedează aidoma. România literară, de pildă. Oi fi eu
pe o altă listă și habar n-am. Încât, părintește, îți zic: e
cam riscant ce faci, n-aș vrea să suporți niscaiva
consecințe. Știi cum e cu „ereditatea adversităților”, ele
se transmit... Putem întrerupe, putem șterge tot ce-am
agonisit, nu-i mare pagubă.

MG: Ce fel de vorbe îs astea? Tot părintește zic și
eu: n-am aderat niciodată la vreo listă. Sunt un lup sin-
guratic (pardon, un zgripsor), mă simt foarte bine așa…
Întrerupem doar dacă simți nevoia de o pauză
comunicațională, poate ai un proiect care trebuie termi-
nat urgent. Suntem la treapta cu numărul 162; nimic nu
mai poate fi șters…
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Constatând declinul postdecembrist al poeziei,
inflaţionară la o rapidă ochire, dar vlăguită, Ion
Simuţ denunţase vehement, în diverse ocazii, auto-
craţia poeziei. Iar concluzia venea inevitabil: „nu se
mai poate conta pe poezie”!, avertiza criticul oră-
dean. O literatură fără public, în era videoculturii, cu
ierarhii în prefacere, acuzând ceaţa axiologică, năva-
la grafomanilor, boala autorlâcului, mareea versuri-
lor proaste etc. suportă o prea-vizibilă devalorizare.
Totuşi, se scrie abundent iar poetul-relicvă se încă-
păţânează să existe, în pofida rezistenţei „la cultură”,
a lecturii în impas, a analfabetismului TV. Categoric,
poezia nu are piaţă; dar predilecţia pentru poezie şi
încrederea în poezie (sau, mai exact, în puterile ei,
cum zicea Alex Goldiş) n-au dispărut. Desigur, nu
uităm că suntem o cultură poetocentrică, ceea ce
explică multe. Încât, poezia are/ va avea căutare, fie
şi în cercuri restrânse (respectiv, tiraje confidenţia-
le), răspunzând sufleteşte unei irepresibile nevoi. Iar
poeţii, sfidând vitregia vremurilor, răsar mereu...

*
„Aripile cazone” ale lui Ion Timaru

Comandor aviator în rezervă și licențiat în drept,
Ion Timaru a descoperit târziu scrisul, înfruptându-
se, recunoaște, „din comoara imaginilor/ născute în
spatele ochilor închiși” (v. Răstălmăcind vise).
Debutase, în 2006, cu Vârtejul amintirilor, adunând
acolo versuri și proză. După care a urmat un jet
romanesc (cinci titluri, între 2008-2015), autorul
încercând a desluși „semnele încurcate” din juru-i,
dovedind „sclipiri de făcător”. Și, în fine, în 2016,
„atacă furibund poezia”, zicea Luminița Săndulache,
prefațând volumul Spre stele.

Să poposim, întâi, asupra prozatorului Ion
Timaru. Fiindcă romancierul are multe de spus, con-
stata Dan Perșa, exploatând „haramul anilor de cătă-
nie”. În numele legii (2012) urmează, sub ambalaj
ficțional, un fir autobiografic, transferând experiența

militarului într-un mediu cazon, folosind jar-
gonul de cazarmă, un limbaj dur, se înțelege.
Sunt episoade juxtapuse, de la studenția
ieșeană la evenimente judiciare (cazul
ofițerului băcăuan Ion Nistor), salvând impre-
sia de autenticitate. Dacă romanul poate fi citit
și ca un document de epocă, Culori de
Negrițești (tot în 2012) manevrează un alt lim-
baj. Ion Armată, ca narator-„conțăran”, se
mișcă într-un spațiu recognoscibil. Cu aură
cronicărească, în ramă realistă, culegând
documente și răscolind arhive colbuite, acest roman-
monografie (cf. Petre Isachi) respectă, ritmat cos-
mic, calendarul rural și pitorescul tradiției. Apelează
la memorie, reconstituind Planeta N. În schimb,
Neant purpuriu (2010), pe temelia realității obiecti-
ve, developa o lume în destrămare (protagonistul, un
inginer solitar, sinucigaș, acuzând „lipsa (ei) de
sens”); Podul Ilenei (2015) se dorea, dimpotrivă,
pornind de la un hrisov domnesc, o cronică
romanțată a Podolenilor, depănând „o poveste din
lumea de altădată”. Și Ileana Podoleanu, chimistă, și
sudorul Ștefan traversează o epocă, în chingile
colectivizării forțate și a edificării noilor obiective.
În fine, Contre (2021) oferea 33 de oglinzi narative,
invitându-ne în mitosferă, cum sugera, forțând
demonstrația, Petre Isachi. Dar are dreptate când
amintește de austera „pastă rebreniană” și „picturali-
tatea narativă”.

După acest succint periplu prozastic, necesar
pentru a construi un profil „totalizant”, ne întoarcem
la poetul Ion Timaru, cel care, despărțindu-se de
Mig-21 LanceR, acuză, suferitor, chemarea văzdu-
hului, sperând că îl va cresta „cu poeme”. Iată dova-
da: „De la o vreme,/ nu mai pot să zbor,/ doar visul mă
incită./ Se făcea că mă-nălțam/ pe-un nor,/ crestam
văzduhul tainic/ cu poeme./ O voce mă chema/
copleșitor...” (v. Aviator). Amintirea „aripilor cazo-
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ne”, trimițând la mitologicul Icar, îl bântuie, atunci
când, invadat de nostalgie, mărturisește că necuprin-
sul „se lipea de mine”. Dar volumul Spre stele, invo-
când, în ecuația viață/ moarte, și stelele căzătoare
(„mărșăluind” spre inevitabilul final), este și o
întoarcere în timp, chemând în memorie satul-matri-
ce, „înhămat în dealuri”. Un timp „noduros”, ascul-
tând „țipetele ogoarelor” și „pământul lihnit” (dato-
rită secetei), sub vremuri care „încovoiau nădejdea”.
Luminoasă apare figura mamei, îndemnându-l să
scrie „de toate”. Ceea ce poetul face, respectând, cu
fior arhetipal, „porunca” celor plecați, părăsind satul
dintre iazuri: „Treceau prin mine/căruțele satului/ cu
sfinții din biserică/ pe frunțile cailor/ la drum, spre
câmpuri./ Erau diminețile/ pornirilor arhaice/ căzute
celest./ Când căutam îndoielnic/ urmele veacurilor,/
în adâncuri,/ pâlpâiau/ inimi nenăscute”... (v. Și
iarâși satul). Transferate în pagină, stările sale
sufletești dezvăluie un citadinism angoasant. E, pe
alocuri, bacovian, vorbind despre un „parc schin-
giuit” și „nervi ostili de primăvară”. Dar e încrezător
în poezie, chiar dacă vorbele par jucăușe: „În vorbe-am
căutat/ frumosul și plăcerea,/ cu vorbe mi-am
ascuns/ urâtul și durerea” (v. Vorbe). Și, explicit, în
Cuvintele: „Cuvintele pot fi așezate/ oricum:/ ca pie-
trele într-o piramidă,/ ori grămezi alandala/ pe
drum,/ sau în albie de râu./ Formând clepsidră,/ sări-
toare la suflet,/ vor cântări emoția/ spre trădarea stă-
rii/ și denaturarea/ adevărului/ aflat abia postum./
Vorbele/ se vor juca pe hârtie/ ascunse de cuvinte/
trase cu greutate/ în rime,/ provocând paradoxuri/ și
nu vom ști nicicând/ de ce totul se duce/ întru năval-
nic fum...” (v. Cuvintele).

Acest „năvalnic fum” poate fi „împărtășanie”:
„Poezia nu trebuie/ să fie de vânzare,/ ci sfântă/ ca o
împărtășanie,/ oferită fiecărui muritor./ Poeții,/ jilț
definitiv/ în rai, să moștenească.../ Strada lor,/ des-
chisă fereastră,/ lumină balsam/ durerilor lumii.” (v.
Poezia drept împărtășanie). Firesc, aflat în necur-
mată căutare, poetul află în iubire suportul: „Poezia
mă bate la tălpi/ cu varga nemulțumirii,/ și, la cap,/ cu
exigența concurenței./ Mă afund în căutare/ până-mi
plesnesc gândurile,/ de mai să pierd complet/ tot
suportul./ Iubirea însă stă de veghe/ cu surâsul
nesfârșit,/ pe treptele chemării/ dincolo de taine...”
(v. Totuși). Mai mult, făcând „lectura anotimpurilor
trecute” (v. Calendar), însoțind „zgomotul regrete-
lor”, iubirea înseamnă înviere, cum aflăm în volumul

Mai spune... (2018), atacând un registru tematic
divers. Prefațat de Calistrat Costin, volumul pomenit
„respiră multă viață”, descătușând sufletul. Poetul,
printre imagini și obsesii, se caută pe sine, alergând
spre lume. Iluziile cad, trăim „priponiți în minciună”
(v. Pesimism), adunăm întrebări, sub un soare ama-
netat, într-o necurmată vânzoleală. Versul e fragil,
există riscul de a-l citi „în țăndări”. Iată un decupaj
din aceste Zbateri: „Prin zădărnicia existenței,/ cu
umilinți,/ căderi în ridicol,/ înfrângeri,/ bucurii efe-
mere,/ speranțe/ nesincronizate,/ adună omul/ între-
bări”. Furișat în gânduri (v. A fi), poetul recunoaște
că n-a avut „o cale plată”. Rătăcind prin visele copi-
lăriei, descoperise „menirea verdelui” (v. Repetiție)
și suflarea divină. Mai apoi, căutându-și menirea și
norocul, va afla „suspinele orașului” și șăgălniciile
erotice. Vin, însă, „năluciri cu iz de toamnă”,
anunțând un întuneric soios: „Univesul se pregătea/
de priveghi” (v. Sincopa). Dar și lupta cu „vorbele
aflate în treabă”, destrămând un văl înșelător: „Nu
știi mai nimic/ despre femeia/ încredințată de ceva
timp/ inimii tale însângerate./ Îi vezi doar fizicul,/
revoltat vremii de afară/ și simți poezia înșelătoare./
O crezi drept șansa/ răsărită providențial,/ dar când
se apropie clipa,/ încerci încet/ a nu mai voi./ Vălul
iluziilor/ a fost mereu scenă/ regretelor târzii, nepie-
ritoare...” (v. Văl înșelător).

Volumul din urmă, Triluri, nu schimbă accentele
acestui tablou. Aflat la o „vârstă făcătoare”, Ion
Timaru (la al treilea volum de versuri) trăiește scri-
sul ca înălțare (v. Scrisul) și ar vrea să alunge cuvin-
tele sterpe, cele care pierd seva imaginilor, cum, jus-
tificativ, se explică: „Alerg după cuvinte/ încondeind
spusele/ pe cruci sufletești” (v. Iureș). Fiecare om, ne
asigură poetul, „e în suflet/ un trudnic scriitor”, tre-
când, cu o desagă de întrebări, prin suferință, visând
urcușul spre Sinele-Demiurg. S-a dus „tinerețea
flambată” (v. Ca și cum), viața e lunecoasă, dar
muzica bucuriei ne însoțește. Ion Timaru devine sfă-
tos. Constată că „legea se clatină”, că învățăm mereu
„despre deșertăciune” (v. Dezechilibru), că „un sin-
gur om/ a auzit materia plângând”. O jeluire, închi-
zând volumul, devine pilduitoare: „Dreptatea și
bunul simț/ plâng deseori/ cu hohote/ legea se clati-
nă/ iar birocrația/ ridică prag înalt/ furișându-se în
rugăciuni/ năpăstuitul pământean/ așteaptă solitar/
mărinimii ocazionale/ gesturi divine” (v. Jeluire).
Când „înțepenește inspirația” și muza „lenevește”,
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poetul, spășit,recunoaște că „babilonizează”, „sfătui-
zează” tumultuit, încropește dialoguri, risipind
naivități și prețiozități, în rafale telegrafice, sacada-
te. Dar aspiră, neîmpăcat, la „trăirea absolută”, des-
tăinuindu-ne simfonia sufletului. Reproducem, în
încheiere, depoziția sa: „Sufletul ca o fiară/ nu se
împacă/ a fi înfrânt/ încă aleargă/ vrea iubire/ înainte
de toate/ și crucindu-se/ cere destinului/ imposibilul
fulgerat/ în pragul despărțirii/ definitiv aleasă/ drept
mântuire/ cu prada-n gheare” (v. Zălud). Drumeț
obosit, îndreptându-se acum „spre apus”, Ion Timaru
știe că „destinul schimbă totul”. Și ne oferă, ușor
adumbrit, dincolo de pâcla anilor, gândurile sale
descătușate, vizând celestul, chemând în sprijin,
mereu salvatoare, „aripile cazone”...

George S. Vidreanu: resuscitarea fabulei
Aflând în poezie „oglinda personalizată a

realității”, George S. Vidreanu, fiu al Apusenilor și
inginer de profesie (absolvind Electrotehnica, la
Cluj-Napoca), a publicat recent un nou volum,
Cercul infinit (Editura Creator, Brașov, 2021), bene-
ficiind de o lungă și doctă Prefață, semnată de Aurel
Rău (uitată, inexplicabil, în Descrierea CIP)! Poetul,
în încercări mai vechi, ne prevenise: „I-am spus poe-
ziei să coboare/ Din turnul ei de fildeș și de gheață,/
Balsam să fie pentru fiecare,/ Miraj cuprins într-un
crâmpei de viață”. Dar George S. Vidreanu, nota
Aurel Rău, nu e un „dăltuitor” și, în survolul său
exegetic, poetul stelist identifica „împăcări de
etape”. Fiindcă, după debutul cu Treptele apei
(Sigma, 1992) au urmat: Orizontul inimii (Coresi,
2017), Oglinda lumii (tot Coresi, în 2017, adunând
producția fabulistică) și Fabrica de vise (2021, tot
fabule), consfințind un crez poeticesc: „Mă nasc
mereu pasăre/ prefăcută în cenușa utopiilor fără
sfârșit/ și zbor mereu/ de la mine-nspre mine/ într-un
cerc infinit”. (v. Cercul). Cercul infinit, volumul din
urmă, exprimă această intensitate a trăirilor, alergă-
tura „clipelor nebune”, galopul secundelor rebele;
altfel spus, risipirea, „cenușa cuvintelor”, nostalgia
fără leac: „La marginea paginii albe/ Cuvinte se
sting și se-aprind” (v. Nostalgie). Zbuciumul sufle-
tesc al poetului vidrean rezultă și din textele sale în
continuă prefacere, transferând și transformând poe-
mele, cu speranța reinventării, oprind, iluzoriu, cur-
gerea timpului: „Uneori cânt/ Alteori strig/ La tropi-
cele mele e iarnă și frig”. Ca dovadă, de la o ediție la

alta, trăgând alte tranșe, vine cu completări sau
adaugă alte versiuni, punând față în față adevărul
(„otrăvit”, torturat, exilat, „ars de viu”) și minciuna
(„travestită”, „un cal troian adus în dar”), atent la
deprimantul tablou social.

Într-adevăr, eteroclitul volum cuprinde poezii de
dragoste, un ciclu patriotic (sub un cer îngândurat,
cu dureri pribegind, chemând fluierul Iancului), dar
și agenda crizistă a Planetei, lumea nouă fiind „un
imens gulag”. Dacă primele iubiri invocau nostalgic
un „vis de visare răsfrânt”, dacă poemele care che-
stionau destinul și vuietul lumii în degradare, sub un
„nor de sânge”, erau vitriolant-acuzatoare, în
secțiunea finală, Lumea ca lume, descoperim patru
fabule, cutezând a rescrie producții faimoase (vezi,
de pildă, Protestul greierului), developând neliniștea
care îl macină pe autor, cum observase V. Râpeanu,
ca „numitor comun” al preocupărilor sale scriptice.
Ceea ce nu ar justifica vecinătățile strivitoare, nume-
le grele pomenite de Cosmin Comărnescu într-o
Postfață, altminteri judicioasă.

Ceea ce îl preocupă pe fabulist este tocmai resus-
citarea speciei. E tentat, prin astfel de tatonări, să
atace, cum ne asigură, „un drum neamenajat”, ofe-
rind soluții personale. Răspunde provocărilor fabulei
prin reactualizări, încearcă o aducere „la zi” – ne
explică didactic (v. Câteva argumente), rămâne –
nota Cassian Maria Spiridon – un fabulist „în răs-
păr”, sărind de la ilustrul La Fontaine la Urmuz. În
ediție bilingvă, Recitindu-l pe La Fontaine (Eikon,
2021) se bucură de ajutorul lui Jean-Louis Courriol,
în chip de prefațator și traducător; volumul putea fi
o surpriză (pentru unii), alții descoperind acolo o
„neșlefuire voită”, o prospețime copilăroasă, într-un
cockteil care exprimă „Eul reflectându-se”. Rostind
„adevăruri omenești prin mijlocirea necuvântătoare-
lor”, cum preciza Jean-Louis Courriol, lăudând ape-
titul francofil al autorului, mereu dezinvolt, intere-
sat, deopotrivă, de poeme sociale, sonet, romanțe și,
desigur, fabule. Știind că „marii înțelepți ai lumii/
Vor ajunge-n palma humii”. Iar autorul, și el un
cavaler al iluziilor, luptând cu morile de vânt sub
pulberea stelară, pune în discuție cazul greierului
nedreptățit, se întâlnește cu conu Iancu, descoperă
viruși jucând șah și un pătrat introvertit, știe că un
virus fioros „a pus lumea la pământ”. În concluzie,
toate sunt alandala, „cu susu-n jos” (v. Urmuz).

Și Fabrica de vise păstrează tonul colocvial, dez-
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voltând un lirism antrenant, observa Cosmin
Comărnescu. Astfel, pensând evenimente din realita-
te, translate animalier, ni se dezvăluie un tâlc politic,
refuzând – benefic – „uscăciunea raționamentului”.
În Contemplație trage, apocaliptic, chiar un semnal
de alarmă: „În fața oglinzii existențiale/ număr
secundele/ până la dispariția universului”. Ceea ce
va confirma Îngerul negru, o posibilă „fabulă sinis-
tră”: „Un înger negru/ cu aripi mari cât șase conti-
nente/ anunță „minunata lume nouă.”/ Religia dragos-
tei/ va fi dispărut sub trecerea timpului,/ Tatăl/ Fiul/ Și
Sfântul Duh/ fiind substituiți prin profeții minciu-
nii.// Familia/ în dezintegrare/ pulverizată de nebu-
nia ideologică/ și acoperită de crusta uitării.//
Oamenii albi cu o demografie în colaps/ ziditori de
civilizații,/ purtători ai virusului democrației,/ vor fi
fost îngropați demult în zgura secolelor.// „Cei mulți
sunt însingurați și dezbinați/ pot fi ușor dominați”/
Vestește îngerul negru cu un rânjet/ în care se prefi-
gurează viitorul/ ca într-o fabulă sinistră” (v. Îngerul
negru).

Iată un tablou apocaliptic în care George Sicoe
Vidreanu, împătimitul de vers, o „patimă rătăcitoa-
re” (cum zice) dovedește „un suflu poetic autentic”
(cum ziceau alții, regretatul Mircea Tomuș, de
pildă). De altfel, poetul provoacă și culege referințe
selecte (să nu uităm de Aurel Rău, Valeriu Râpeanu,
Cornel Ungureanu ș.a.), împăcând modelul clasic al
versificației cu puseele rebele, „marile abstracțiuni”
cu așa-zisul concret sensibil, tratat fabulistic, con-
templând trecerea, timpul veșted („coborând spre
zenit”) „scrumul stelar” etc. Și invocând brațele
femeii, ca „un rug de flăcări”, îmblânzind culoarea
zilei: „Cercul existenței –/ rană deschisă/ sângerând
până la marginea ființei”. O antologie, croită sever,
uitând că poetul se declară „atașat” de toate versurile
sale, ar pune în evidență izbânzile sale lirice, adu-
nând – cu adevărat – poezii alese, așa cum, vocal,
„ne amenință” de ceva vreme.

Ticu Leontescu sau cucernicia dilematică
Poet discret, de o sfioşenie incredibilă pentru

lumea de azi, Ticu Leontescu îşi mărturiseşte credin-
cioşia având ca suport educaţia religioasă. El vine
din zona Botoşanilor şi după îndelungi căutări lirice
(în preajma lui Traian Dorz) ne oferă, editorialiceşte
vorbind, trăirile sale cucernice (dar dilematice, toto-
dată), zbuciumul său existenţial (problematizant!),

slăbiciunile fiinţei (mărturisind însă măreţia Duhului
divin). Sufletul său „rănit” e încercat de „focul pati-
mii”, vrerea îndumnezeirii (prin căutare, reculegere,
devotament, suferinţă) îşi divulgă candoarea iar por-
tretele sale lirice, poposind asupra unor figuri istori-
ce creştine se însoţesc cu pulsiunile vaticinare
(biciuind fariseismul) ori, surprinzător, cu erupţiile
pamfletare. Un volum precum E toamnă în Eden
(Editura Eubeea, 2008) găzduia astfel de trăiri con-
tradictorii, livrate la temperatura sincerităţii. Să
menţionăm, imediat, că poetul-teolog, timişorean de
lungă vreme, publicase înainte alte trei volume, toate
la Editura Marineasa: Răstignită iubirea (2004),
Plâns transfigurat (2005) şi Iaşii în... haiku (2007).
Şi că poezia sa de ultimă oră (Poeme în clarobscur,
Editura Mirton, 2021), în cert salt calitativ, împacă
euforia religioasă, splendorile evlaviei, umilinţa şi
căinţa omului duhovnicesc cu slăbiciunile „fărâmei
pieritoare”, cutreierată de îndoieli şi erori. Dar
cucernicia dilematică, spuneam, nu sfârşeşte în ere-
zie. Ca „duh în vas de pământ” (memorabil spus!),
poetul purcede la o lectură etică a vieţii, ascultând
cum tăcerea picură „din cerul lui Dumnezeu”. Nu
ocoleşte derizoriul, acceptă dezvrăjirea lumii în
durata profană şi, mânat de nostalgie, recunoscând
că „sufletu-mi face riduri” încearcă să retrăiască
tinereţea ca stare: „Doamne, grădinăresc în mine –/
un mic Eden, sădit de Tine”. Totuşi, un „Adam des-
frunzit de cer” se preumblă printr-un „rai în paragi-
nă”. Întomnarea, lamentaţia, deplorarea se insinuea-
ză deşi, suntem preveniţi, „în Cer nimeni nu se cear-
tă”. Şi, în plus, nici „alungarea” nu s-a consumat:
„Nimeni nu m-a alungat încă”.

Să notăm că şi reîntoarcerea e posibilă (fireşte, în
ipostaza unui „alt Adam”). În plus, e de menţionat că
de la primul Adam, un suflet viu (cel alungat) până la
ultimul Adam (Hristos), cel ce oferă şansa reînvierii
(implicit, a imprimăvărării) calea e lungă şi grea,
având drept borne salvarea, iertarea, îndumnezeirea.
Fiindcă Eschatos Adam este un duh dătător de viaţă.
Iar raiul (ca loc intermediar, în aşteptarea Judecăţii)
poate fi un paradis terestru; alungarea, la rându-i,
poate fi concretă sau alegorică, prin pierderea
inocenţei. Edenul, în ebraică, ar semnifica volupta-
tea; or, într-un veac întunecos, descoperind fiorul
rugăciunii, cel încă nealungat sălăşluieşte, am văzut,
într-un „rai în paragină”. Ar putea zice precum
Efrem Sirul: „Cu ochii minţii, am văzut raiul”;
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visând, desigur, cu spor sufletesc, la Împărăţia ceru-
lui (Imperium caeleste), o realitate pur spirituală. Şi
dobândind puterea credinţei.

Volumele publicate, inegale, cu relief accidentat,
amestecând – regretabil, după noi – problematica
gravă cu ghiduşiile lirice, cu jocurile de cuvinte, pro-
pun, lângă textele care desluşesc consecinţele păca-
tului adamic, coagulând pe axa unei imaginare călă-
torii înspre dealul Căpăţânii (acolo unde, agonizând,
ultimul Adam „îmbrăţişa” lumea) şi producţiuni cu
accente frivol-pamfletare, blamând vehement min-
ciuna şi corupţia ori invocând evlavios figuri tutela-
re. Cuvintele îl asaltează, ieşind din „întunericul pri-
mordial”. Poetul, consecvent cu sine, însetat „după
al Tău Cuvânt”, îşi ctitoreşte o catedrală în suflet,
cerul fiind „o imensă fereastră/ cu perdelele trase”
(v. Catedrală-n aer liber). Şi, desigur, pătruns de
febra scrisului, încearcă îmblânzirea şuvoiului de
cuvinte „timide şi tandre”: „ca un stol de fluturi cati-
felaţi,/ coborau din cer,/ dansând în zig-zag,/ pe o
nevăzută scară”. Şi dacă nu se încumetă a porni la
drum fără un cuvânt „de cheltuială”, oferit celor
„săraci cu duhul”, poetul deplânge violenţa şi nebu-
nia din Jungla urbană, în acest „balamuc global”.
Încât o lume „scârbită de normalitate” îi trezeşte sar-
casmul, răbufnirile justiţiare, fulgerând anateme. 

Să observăm, judecând contextual, că după sufo-
canta paranteză ateistă, asistăm, în câmpul liricii
noastre, la o veritabilă explozie a poeziei religioase,
eşuând – deseori – într-o abundentă poezie imnică. E
lesne de bănuit că pe fundalul acestui productivism
(stahanovist), aprofundarea dogmei creştine, vădind
competenţă teologică, nu e însoţită decât rareori de o
mistuitoare trăire lirică pe suport estetic, rezistentă
valoric, aşadar. Altfel spus, recunoscuta prezenţă de
imensitate a lui Dumnezeu în lume (ca ziditor), inac-
cesibil şi indefinibil, dizolvat într-o nemărginire
luminoasă nu e potenţată de prezenţa harică (con-
form distincţiei propusă cândva de Nichifor
Crainic), ceea ce va să însemne o trăire individuală,
conectată la iradiaţia fiinţei divine, mărturisindu-şi,
finalmente, neputinţa de a o cuprinde.

Străbătând volumul Poeme în clarobscur, pe care
– mărturisim – îl doream mai sever croit (lăsând pe
dinafară Lada cu poeme ... fără acoladă), împărtă-
şim, alături de poet, gândul îndumnezeirii prin iubi-
re, în „zile pline de Cer”. Trăirea în duh, însoţind
delicateţea omului, se mărturiseşte cu smerenie, la

scară umană, cum s-a observat (cf. Eugen
Dorcescu), evitând grandilocvenţa şi flama marilor
elanuri. În acelaşi timp, „tânjind după iubirea ce-a
ispăşit pe Cruce”, Ticu Leontescu, invitându-ne în
Casa sufletului, constată că, într-o „lume hâdă”,
asistăm la o „chircire creştină”. Or, lumea de azi, fre-
netică, în dez-vrăjire, prinsă în turbionul consume-
rismului, se poate salva prin reîntoarcerea la credin-
cioşie. Are, la răscruce fiind, şansa opţiunii prin
resacralizare (verticalizare). Iar poetul vădeşte o
robustă încredere în sămânţa cuvântului, invocând
Cerul-comoară.

Ecourile critice, câte au fost, după apariţia pla-
chetei Crucea-răscruce (Editura Antrophos,
Timişoara, 2010), o antologie „construită” de autor,
învederau că Ticu Leontescu şi-a luat destinul în
serios. Evident că referenţialul biblic, dialogul
(neprotocolar) cu Divinitatea, părtăşia cu firea divi-
nă, iubirea aproapelui, energia altruistă etc. confir-
mau că avem de-a face cu un devotat poet religios.
Care, dincolo de miracolul naturist şi fiorul metafi-
zic, îndemnând la „îndumnezeire” prin iubire, era
obsedat şi de o percepţie realistă, în ton sarcastic,
vehement, a relelor din jur. Aşadar, mixând radiogra-
fiile socio-istorice, cu şocant apetit pamfletar şi zbu-
ciumul existenţial (vizând râvnita transfigurare),
poetul înţelege poezia ca rugăciune, invocând slava
cerească.

Crescând răbduriu, deloc spectaculos, de la un
volum la altul, el ne confirmă potenţialul creator.
Transcriem drept încheiere, o constatare – cu iz con-
cluziv – a regretatului Constantin Buiciuc: Ticu
Leontescu este „un credincios adevărat şi un poet
autentic”, căutându-se încă (adăugăm), nimbând –
prin lirica sa reflexivă, problematică – ostenelile vii-
toare. Fiindcă poetul, sfielnic, se mărturiseşte:
„Transfigurat în crin ceresc/ pe cruce, jertfă să-nflo-
resc...” Credem în rodnica sa stăruinţă, în energia
altruistă risipită, în sinceritatea mâhnirii care îl
încearcă. Şi, negreşit, în speranţa sufletului-diapa-
zon de a cuceri liniştea credinţei. Iată o dovadă:
„Când altă noapte se așterne/ pe sufletu-mi pustiu/ și
umbre reci de îndoială/ îmi troienesc gândirea,/ Te
bâjbâi orb și singur/ cu brațe-ntinse-aiurea/ și dispe-
rat Te caut/ plângând în miez târziu” (v. Fior de
veșnicie). Căutând și aflând „cetatea de scăpare”.
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Naratorul din recentul roman semnat de
Gellu Dorian, Schisme (o tragedie româneas-
că) (Bucureşti, Editura Cartea Românească,
2021), ziarisul Andrei Asaftei, lucrează inițial
cu febrilitate la un studiu legat de schismele
sufletești cauzate de diferiți factori (emigrări,
sinucideri, accidente, dispariţii). El se docu-
mentează și centralizează ceea ce află pe par-
curs, în vederea scrierii unei cărți de reportaje
şi anchete. În transmiterea celor aflate, perso-
najul-narator îmbină, la modul eseistic, docu-

mentarea livrescă cu observația pe teren. Fără a avea
o pregătire de specialitate în domeniul psihosociolo-
giei, ziaristul adună, de-a lungul câtorva ani, peste o
sută de fragmente sau „eșantioane reprezentative” din
societatea românească postdecembristă, caracterizată
prin grave disfuncţionalităţi sociale (familii destrăma-
te, oameni însinguraţi și suferind sufletește). Unele
dintre cazurile dramatice peste care a dat investigato-
rul pe teren au fost rezolvate, deoarece, în urma arti-
colelor scrise, s-au sesizat organele în drept. 

Angajat fiind la un ziar naţional, care apare la
Bucureşti, Andrei Asaftei își îmbogățește experiența
studiului în cursul călătoriilor întreprinse în țările
europene, frecventând dificilele tabere de muncă ale
conaționalilor plecaţi din ţară. Deși ia cunoștință de
existența rețelelor de proxeneți și prostituate, el este
interesat de efectele singurătăţii provocate de factorii
externi, precum şi de modul de receptare a schimbă-
rilor rapide survenite odată cu intensificarea procesu-
lui migrațiilor. Se știe că, după Siria, care se află în
stare de război, România figurează, într-o statistică
mondială, ca fiind ţara cu cele mai multe emigraţii
(nota bene: pe timp de pace!). Ceea ce nu înseamnă
că, odată cu exodul, au plecat și relele din țară, ziaris-
tul având prilejul să nareze cazuri de crime, sinuci-
deri, corupție, politicianism veros și alte tare pe care

le cunoaștem și le suferim.
Nu intră în vederile ziaristului eseist formele de

comunicare tradiţionale (nunţi, botezuri, cumetrii,
înmormântări), deoarece, chiar dacă și acestea suferă
modificări evidente în societatea contemporană, ele
nu consolidează, în mod necondiționat, trăinicia fami-
liilor. De asemenea, nu intră sub incidența observației
investigatorului formele de comunicare colectivă
întâmplătoare, foarte la modă, precum efectele globa-
lizării, ce țin de „societatea spectacolului”. O astfel de
comunicare superficială aparține entuziasmului vâr-
stei juvenile, căreia îi provoacă ulterior nostalgii
acute și pot deveni cauza unor depresii. Formele de
comunicare colectivă sau de grup ce intră în sfera
conceptului de familie ţin mai mult de ceea ce
înseamnă consolidare a identităţii. După observarea
unor astfel de forme de comunicare, ziaristul constată
că apar, în mod paradoxal, mult mai rapid, schisme
sociale, cum ar fi divorţurile. Dar nici Andrei Asaftei
nu se simte prea bine, fiind el însuși victima unei ast-
fel de schisme, după un „cincinal” de căsnicie. 

Cadrul familial postdecembrist este perceput de
ziarist a fi drept un spaţiu al îngrădirilor individuale,
iar membrii cuplurilor de aparență stabilă devin dor-
nici să-şi trăiască în chip separat libertăţile ce cred că
li se cuvin. S-au dus vremurile în care, dacă cineva
pleca prin ţară cu serviciul sau pentru urmarea studii-
lor, revenea la ai săi plin de dor – ceea ce consolida
relaţiile de familie și de rudeniei. Astăzi își face astfel
prezența tendința centrifugă de a părăsi căminul și de
asumarea a unei vieţi dezordonate și chiar dezonoran-
te. Deși este posibilă refacerea vieții de familie prin
întemeierea altor cupluri, experiențele trecutului lasă
sechele profunde, manifestate prin depresii și
anxietăți: „Apare astfel dizolvarea bulionului social,
aşa cum se taie o maioneză în care pui prea mult ulei
dintr-odată. Aici uleiul poate fi asimilat libertăţii,
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libertăţii prost înţelese, dozate greşit” (p. 377).
Investigatorul își dă seama – lucru evident, de altfel –
că nu medicamentaţia poate vindeca sufletul atunci
când s-a produs ruptura şi s-a ivit pustiul existențial,
ci puterea fărâmei de divinitate care (mai) există în
ființa umană.  

Dar partea cea mai interesantă a romanului
Schisme (o tragedie românească) nu este conferită de
cercetarea teoretică a studiului și de deplasările în
țară ori în străinătate întreprinse de Andrei Asaftei.
Ea este asigurată de complinirea prin partea „aplica-
tivă” efectuată acasă, prin citirea unor scrisori, date
de tehnicianul topometrist-geodez Miha Palade, și
prin transcrierea unor benzi magnetice oferite de o
nemțoaică, Hilde Walter, plecată din țară în anii ’80
ai secolului trecut. 

Prima turnură narativă hotărâtoare se întâmplă
din ziua în care Miha Palade îi dă ziaristului Andrei
Asaftei o cutie de pantofi plină cu scrisori către fiul
său, dar neexpediate, pentru simplul motiv că nu ştia
unde să le trimită. Este momentul când tatăl însingu-
rat se decide să plece în Europa, pentru a-şi căuta
copiii, pe acolo pe unde își imagina că se vor fi aflat.
Este simbolică această punere a scrisorilor în cutia de
pantofi goală și lăsarea ei la ziarist înainte de hotărâta
plecare. „Testamentar”, pantofii, negri, purtați până
atunci ocazional, doar la câteva evenimente, urmează
a-i fi puși în picioare drumețului la plecarea, deloc
„ocazională, pe ultimul drum. Povestea lui Miha,
reconstituită prin intermediul scrisorilor respective, îl
ajută foarte mult pe ziarist în studiul întreprins asupra
depresiei şi a cauzelor ei. Rămas fără soție și fără
copii lângă el, Miha nu mai putea suporta, nu atât sin-
gurătatea, cât pustiul creat în jurul lui. Victimă a stre-
sului și căzut într-o depresie combinată cu o demenţă
în curs de instalare, el suferă un infarct. Desigur că
puterea de vindecare stă în sufletul bolnavului schis-
matic, ce trebuie să se lupte cu el însuși și să fie
înzestrat cu voința de a nu renunţa la viaţa golită de
sens. 

Narațiunea, realizată prin colajul, în ordine crono-
logică, al celor aproape o sută de scrisori din cutia de
pantofi, ilustrează geneza unei numeroase familii,
clădite cu greutate și în durată în arealul deloc seden-
tar al Ţării de Sus. Este o poveste reconstituită prin
punerea scrisorilor cap la cap, cu evadări în timp şi cu
reveniri în prezent, din partea singurului
supraviețuitor în oraș al familiei, care este Miha
Palade. Până când au început să se risipească neamu-

rile prin lumea largă, fuseseră atât de multe rude,
încât ajunseseră să nu se mai cunoască între ele.
Totuși, Miha a găsit suficiente informaţii în arhive
despre antecesorii lui, pentru a-şi recrea un trecut
trainic, grație căruia să fie capabil de a învinge viito-
rul incert: „El nu mai putea regenera alte vieţi, iar
viaţa lui nu avea nevoie de resuscitări, atâta timp cât
se trezea în fiecare dimineaţă şi mulţumea cerului că
încă mai respiră” (p. 405). 

Fire funciar paseistă, Miha se apucă să cerceteze
arhivele, pentru a-și întări convingerea că neamul din
care face parte este unul străvechi în oraşul său natal,
situat în nordul țării și nenumit (dar, după toate indi-
ciile, fiind orașul Botoșani). Tehnicianul de la
Proiectări caută în arhivele din oraşul nordic, de la
Iaşi și de la Bucureşti, adevărul despre originea, con-
solidarea şi destrămarea familiei lui şi, mai ales, des-
pre vechimea numelui purtat. Descoperirea rădăcini-
lor pare să ajungă rațiunea sa de a fi: „Miha părea a
fi respins de viitor într-o memorie reinventată a trecu-
tului, fără a se aşeza într-o lume anume, ci doar în
lumea aceea din care el se trăgea. Nu părea disperat,
dar se topea în sine, ca un opaiţ din care de la o zi la
alta se subţia seul şi flacăra era doar o pâlpâire” (p.
219).  

Pentru cine este interesat de o ramură maternă din
arborele genealogic al lui Miha, aș cita un pasaj
extrem de lung, dar edificator, asupra cercetărilor pe
care trebuia să le întreprindă îndepărtatul urmaș.
Citarea, de la paginile 182 și 183 ale cărții, nu o fac,
din rațiuni de spațiu, pentru că ar avea aproape 30 de
rânduri. Sunt rânduri scrise de Gellu Dorian dintr-o
singură frazare sau suflare. La un recensământ final,
sunt, de toate, peste două sute de nume în ramificaţia
familiei lui Miha, răspândite în lumea cealaltă şi în
lumea de aiurea. Și trebuie ținut cont și de faptul că
Miha Palade nu ştia mai nimic de neamurile sale care
s-au desprins de la ultimele spiţe, făcând să crească
alte încrengături, de pe la începutul secolului trecut,
despre care nu mai putea afla chiar nimic.

Întâmplările relatate în scrisorile nefrancate de
Miha seamănă, ca o punere în oglindă, cu acelea
auzite și adunate de peste tot din ţară şi din străinătate
de Andrei Asaftei, pe unde a urmărit cazurile de aban-
don familial sau de destrămări ale unor familii ce
păreau foarte bine închegate. Dar se aseamănă mai
ales cu saga reconstituită de Andrei Asaftei prin
ascultarea și redactarea relatărilor făcute, pe mai bine
de douăzeci de casete audio, de către Hilde Walter.

9999CONVORBIRI  LITERARE



Aceasta este o nemţoaică din Prisaca Dornei, plecată
cu ultimul „roi” al ţipterilor din Obcinile Bucovinei,
în ultimii ani ai ceauşismului, și revine în țară după
1990, pentru a-şi reface proprietăţile lăsate de stră-
moşi. 

Andrei Asaftei este rugat de Hilde Walter să trans-
crie benzile și să le aşeze într-o poveste credibilă, cu
care să poată impresiona autorităţile locale, dar mai
ales pe fugitivul ei mire, încă iubitul Oleg Ivaniţki,
care a părăsit-o când era în rochia albă de mireasă.
Cea sedusă și abandonată face parte din specia per-
soanelor care spun că viața le este un roman, numai
că nu-l pot scrie: „Hilde dorea de fapt să iasă din cele
spuse de ea o poveste, povestea vieţii ei, cu frumoasa
ei familie, cu viaţa fericită de până la război, cu
neamurile toate, cu vecinii de treabă, dar şi despre
iubitul ei, în mod special, cu care urma să se judece,
element, aşa cum spunea, al comuniştilor, care i-au
luat tot avutul, dar mai ales tinereţea. Descrierea
făcută de Hilde mamei ei este una fabuloasă, de cre-
deai că mama ei se desprinsese direct din ramura fru-
moasei Sisi, împărăteasa fără voie, ucisă, dintr-o con-
fuzie, de anarhistul italian Luigi Lucheni” (p. 117). 

Pentru restabilirea adevărului istoric, trebuie spus
că împărăteasa Sisi nu a fost ucisă dintr-o confuzie.
Anarhistul a ajuns la Geneva cu intenția de a asasina
un duce francez, care ar fi trebuit să sosească acolo.
Potențiala victimă s-a... răzgândit și nu a mai venit,
dar italianul află dintr-un ziar indiscret despre sosirea
împărătesei. Atunci, ca să nu plece cu mâna de la
locul plănuitei fapte criminale, asasinează o victimă
de lux. 

În orice caz, povestea Hildei este una încâlcită,
deoarece ea voia să-şi lege, cu orice preț, numele de
celebrităţile neamului. Ca o contrapondere a numelor
românește regăsite în lungul citat nedat de mine,
datorate descoperirilor lui Miha, de astă dată Andrei
Asaftei face cunoștință cu o onomastică pe care cu
greu a putut-o transcrie corect: Dolphi Kraft, Eniko
Schultzer, Entzel von Sax, Simone Gratz, Kim Mintz,
Sava Kapitza, Lika Gasner, Erick Disell, Lull Zipser,
Knauff Willkuhr, Wolff Kuntz, Otto Fucks, Gilda
Gloss, Beba Miller, Kitt Kithausser, Linda Lux, Bella
Rozentzveig şi altele. 

Andrei Asaftei (prin intermediul căruia se expri-
mă, de fapt, Gellu Dorian) își dezvăluie iubirea pen-
tru orașul unde trăiește, reconstituindu-i istoria și
evenimentele majore. Totodată, protagonistul deplân-
ge soarta orașului cosmopolit de odinoară, de la mar-

gine de fost imperiu, lăsat acum la cheremul unor
edili iresponsabili, mai ales în privința soartei centru-
lui vechi: „Acum însă se vedea demolat de termitele
care nu puteau fi scoase dintre ziduri nici cu cel mai
puternic insecticid, promisiunile politice, cu care ace-
ştia se obişnuiseră şi se mulau după cum le cânta inte-
resul, masă de manevră” (p. 104). 

Gellu Dorian cunoaște excelent istoria frământată
a ținutului natal și a orașului în care locuiește (ba
chiar și a subteranelor acestuia), realizând o adevăra-
tă frescă a Țării de Sus. În paginile romanului sunt
descrise războaie, cotropiri, colonizări, jafuri, expro-
prieri, torturi, molime, pustiiri, catastrofe, dezrădăci-
nări, refugieri, inadaptări și alte nenorociri – toate
„create” de mâna omului. Mesajul moral al cărții
Schisme (o tragedie românească) ar putea fi rezumat
în două fraze: „Dumnezeu nu pune nimănui cu mâna
în traistă, nu-ţi ia cu mâna din buzunar, nu-ţi alungă
semenul de lângă tine, dar atunci când vede că iubirea
faţă de aproapele nu este aşa cum a fost menită de el,
face ca totul să se îndrepte împotriva ta. Sunt che-
stiuni valabile de când lumea, dar ele te afectează
doar pe tine în relaţie cu ceilalţi sau numai pe tine
când ceilalţi nu mai sunt în relaţie cu tine” (p. 326).
Din moment ce lumea de astăzi suferă o degradare a
caracterului genetic general, ar trebui să fim cu toţi
neamuri (chiar dacă nu și cu familia... Palade), în sen-
sul în care omenia rămâne legătura de sânge şi cea
mai mare virtute a omului de pretutindeni și de ori-
când.

Neatras de tehnici narative complicate, Gellu
Dorian mizează și în această carte pe darul povestirii.
Romancierul trasează geneza, destinul și destrămarea
unei numeroase familii din arealul Ţării de Sus în
decursul ultimelor trei secole. Au fost vremuri fră-
mântate de provizorat perpetuu, când tot ceea ce era
îngăduit părea a fi și obligatoriu în cadrul delicatei
conviețuiri interetnice. Este o lume românească prin-
să între invazii și exoduri voluntare, între dezrădăci-
nare și eforturi de adaptare, care a devenit aiurită,
plecând aiurea în lume în ultimul timp. Iar aceasta,
după ce a nutrit pretenții de independență totală, pre-
cum proclamarea undeva a unei republici autonome...
ţărănești. După citirea romanului Schisme (o tragedie
românească), pot să parafrazez ceea ce scria Ion D.
Sîrbu în Adio, Europa!, spunând că românii au trăit
de-a lungul a trei veacuri cele mai tragice trei decenii
din ultimul secol. 
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„Trăim în spații reale și imaginare, în spații
concentrice și în cercuri tot mai ample, în toposuri
mari și mici, vizibile și invizibile. Le instituim și le
destructurăm după nevoi și după împrejurări. Câtă
vreme nu ni le apropriem, nu sunt ale noastre.” Iată
cuvintele cu care își însoțește, în deschidere,
Ovidiu Pecican interesantele studii reunite sub tit-
lul Românii și Europa mediană. Contribuții la
tipologia culturală a Europei, recent apărut la
Editura Polirom din Iași. Deși s-ar putea crede, la
o primă și superficială vedere, că acestea anunță o
incursiune în geografia spirituală a regiunii din
care facem parte, ele fac trimitere la una dintre
temele majore de interes pentru cel pe care publi-
cul iubitor de carte îl cunoaște sub alte ipostaze ale
vieții publice și literare românești: omul medioeu-
ropean, în fond o revizitare, transistorică, a acelui
arhetip regional ale cărui trăsături – după cum
socotește, cu date documentare și literare extrem
de bine plasate și analizate în context, profesorul
devotat istoriei și valorilor ei perene de la
Facultatea de Studii Europene a Universității
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – se regăsesc și
la români. Convingerea autorului, după care româ-
nii aparțin, ca națiune, Europei mediane și
umanității acesteia, dă tonul investigațiilor foarte
complexe, pe care vi le propunem (de ce nu?) în
scopul unei lecturi voit autoscopice, și adesea
suculente lingvistic, niciodată tributare derapajelor
ideologice din consistentul volum. Deși Ovidiu
Pecican se plasează într-o postură modestă, de
continuator al unor linii de ideație deschise de
Aurel C. Popovici și Constantin Stere, în spațiul
românesc, sau de Contele Keyserling și Claudio
Magris, extrem de sonori în această privință în
elita europeană, contribuția sa la elaborarea unor
teze pertinente privitoare, printre altele, la tipurile

umane europene, noi problematizări precum
centralitate vs. periferie, miticografia și miti-
cologia nu numai că nu poate fi ignorată, dar
va deveni un reper important pentru toți cei
pasionați de comparatism și imagologie cul-
turală, fie ei ancorați în cercetarea academică
sau nu. Este aceasta o certitudine pe care ne-
o alimentăm din seriozitatea argumentării și a
documentației întâlnite de-a lungul paginilor
înțesate de informație, dar și de juste reeva-
luări și reinterpretări ale acesteia, dublate și ele –
cum prozatorul, dramaturgul și eseistul Pecican
ne-a obișnuit deja – de ironia și înclinația spre
ludic ale filosofului prins, vremelnic, în „prizonie-
ratul” unui orizont de așteptare foarte exigent. 

În contextul comparatismului, fericite
„vecinătăți” precum acelea mai sus amintite de către
autorul cărții, dar și semnalarea unor diferențe sem-
nificative între tipologiile culturale au fost subliniate
mai cu seamă prin analize specifice imagologiei.
Definită drept „studiul reprezentărilor literare ale
alterității sau, parafrazând cuvintele unuia dintre înte-
meietorii studiilor de profil, ca interpretare a modului
– reflectat în literatură «în care ne vedem unii pe alții,
englezi, și francezi, și germani ș.a.»1”, imagologia
naște noi și pertinente puncte de vedere în ceea ce
privește, de pildă, omul numit de Ovidiu Pecican
medioeuropean sau „întrupările” literare și artistice
care îl reamintesc adesea. Dincolo de evidentele
realități lingvistice și literare din operele propriu-zise,
apelul la cercetări de profil, dintre care amintim aici
studiile lui Alexandru Duțu, a permis acestor studii
ca, prin metode consfințite sau recalibrate în contem-
poraneitate, să reliefeze în primul rând acel caracter
documentar2 – din punct de vedere antropologic –
specific literaturii clasicilor din Europei Centrale și
Răsăritene, între care un loc de seamă îl ocupă Švejk,
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dar și alți „Sancho Panza cehi”, „Omul fără însușiri”
al lui Robert Musil, Tândală și personajele lui Slavici
ori Rebreanu, Creangă sau Caragiale, iar, mai nou,
„marionetele” lui Ionesco. Pragmatismul analizei
este rezultanta interdisciplinarității acestui domeniu
care, prin esența lui, „urmărește conectarea aspectelor
literare (și artistice, în general) la faptele sociale și de
cultură. Studiile de imagologie au ca obiect identifi-
carea reprezentărilor celuilalt/ străinului, care coexis-
tă într-o aceeași literatură și o aceeași cultură, fără a-
și stabili ca finalitate sintetizarea acestora într-o
imagine unică”3. Într-un atare context, colorat de atâ-
ţia antipozi şi tensionat de paradoxuri mereu fecunde
artistic, Ovidiu Pecican este interesat în mod particu-
lar să descopere dacă putem invoca, condescendent
sau nu, în spijinul nostru sau, cum o facem, adeseori,
împotriva noastră, existența ori inexistența unui com-
plex psihologic care ar fi modelat o sumă de
mentalități fixe, de nezdruncinat pe scena umană
mozaicată a Europei mediane. Pe acestea el le extrage
din exemplele literaturii și artei, pentru a le supune
apoi unei analize riguroase ce urmărește să scoată în
evidență acele adevăruri general valabile care, în
ciuda particularităților zonale sau regionale, fac posi-
bilă astăzi înțelegerea națiunilor drept „comunități
imaginate” și „definite mai degrabă de coeziune cul-
turală decât de teritoriu”. 

Ampla sa interpretare ne aduce mai aproape de
forța unor adevăruri de netăgăduit, chiar dacă ele au
fost, fatalmente, supuse tabuizării. În cele trei mari
părți ale lucrării de față, Europa mediană și umanita-
tea ei, Românii în Europa mediană și Mic tratat de
miticografie, asemeni antropologului care pregătește
descoperirea graduală a trăsăturilor celuilalt, istoricul
Ovidiu Pecican, a cărui vocație didactică se resimte la
tot pasul, realizează o veritabilă sinteză a trăsăturilor
psihologice care au germinat în poporul român ceea
ce Cioran numea „vocația ratării”. Teza lui funda-
mentală este expusă simplu și convingător: „Există o
Europă mediană și umanitatea care o locuiește etalea-
ză câteva tipuri umane specifice, după cum și
experiențele istorice prin care a trecut ea au o
amprentă proprie. Există un homo medioeuropaeus
sau, dacă nu există ca atare, el poate fi instituit ca rea-
litate culturală cu note particulare caracteristice”. Ea
s-a născut în siajul unor idei expuse deja de Mircea
Muthu, Cornel Ungureanu sau Antoaneta Olteanu,

care asociau românitatea cu acel homo balcanicus, un
personaj adesea indiscret, șarmant însă, care avea
drept însușire definitorie forța de coabitare a unor
stări antitetice. Impre vizibil în raporturile sale cu
ceilalți, în acțiunile și prin moti vațiile proprii, reac-
ţionând adesea însă contradictoriu şi în raport cu
sine însuși, omul acestei lumi – predeterminate
topografic, geografic, civilizațional, cultural și
antropologic – îşi schimbă în perma nenţă chipul,
dar manifestările și comportamentele lui nu se pres-
chimbă. E, cu alte cuvinte, un eon cultural regional
căruia îi sunt interzise ordinea firească, logica
existenței și constanţa acţiunii. Deși acest fapt nu
are o motivație riguroasă, inconsecvența unor perso-
naje precum mitocanul, mahalagiul, pișicherul,
moftangiul sau, pe scurt, acel Mitică din care s-a
născut miticismul este una asumată. Aceasta pentru
că toți autorii care l-au colorat stilistic i-au
conștientizat, în egală măsură, și lipsa de consistență
și au ales să contrabalanseze situația cu un rafina-
ment și o distincție care îl salvează deseori de vul -
garitate și îl scoate din anonimat. De notat şi că nu
se include în cercul personajelor tragice, ci se iden-
tifică mai degrabă cu două stări contradictorii,
simultane însă: iată un individ care cu un ochi plân-
ge și cu altul râde – străfulgerat de folclor şi înălţân-
du-se, ca genotip, din mitologiile regionale – și
între prinde toate aceste fapte în același timp, deru-
tând cititorul, care nu mai știe la care dintre ochi să
fie atent, la cel care râde sau la cel care plânge.
Umorul este o altă distincție de seamă, aureolă a
acestui homoeuropaeus în hoinărelile lui prin crono-
topul epic sau dramatic: niciodată nu-l vom privi
cum se eliberează de ironie sau cum se sustrage el
însuşi ironiilor celorlalţi. La fel, nici râsul nu-i
rămâne simplă izbucnire, o manifestare a veseliei, el
mai degrabă pre lun geşte o atitudine generală față de
existență, prin care şcoala eşecului devine mai
importantă decât falsa marotă a reuşitei. Doza de
superficialitate și instabilitatea-i caracteristice nu îl
lasă să se devoteze în totalitate nici măcar simplului
fapt de a râde din toată inima. Chiar și în râs, el îşi
rezervă dreptul de a avea o atitudine defensivă, dat
fiind că în general râde de celălalt și nu cu celălalt.

Firul director al frumoasei și utilei demonstrații
este condus de autorul studiului cu dibăcie prin
recursul la comparatism; el raportează elemnetele
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definitorii ale românității la alte popoare, transver-
sal, dar le evocă și paradigmatic. Face, adică, apel
la analiza comparată a tipurilor umane în operele a
ceea ce istoricii consideră a fi „modernitatea”
noastră, surprinsă în literatura celor patru clasici și
în scrierile lui Cioran și Ionesco. În final, Românii
și Europa mediană. Contribuții la tipologia cultu-
rală a Europei invocă și ten dința de autosubmina-
re, seducția negativului, identificabilă cu dezorga-
nizarea, dezin tegrarea, absurdul și derizoriul.
Privită prin ocheanul întors al civilizației occiden-
tale, acesteia i-a revenit rolul de mainstream în deli-
mitarea spiritua lității medio-europene.
Contrapunctic, imaginarul operelor invocate de
autor ca studii de caz se remarcă și printr-o tendin-
ţă complet diferită, anume orientarea spre axiolo-
gia pozi tivului, care este sinonimă cu înțelepciunea
orien tală și reflecția meditativă.

Punct de răscruce el însuşi, homo medio-euro-
paeus se afirmă binomic, este deopotrivă temelie şi
temei, parte din universul de hotar, răspân tie între
lumi. Un greu de închipuit homo duplex, un om ce
își asumă două moduri de a fi: cel oriental și cel
occidental, în măsura în care ambele exercită asu-
pra lui o influență semni ficativă. El exprimă ade-
vărurile cuprinse „între centralitatea capitalei poli-
tico-administrative și fundamentul rural, sătesc al
națiunii române (al provinciei)”, pentru care „un
rol de seamă l-a jucat periferia (mitocul, mahalaua,
marginea urbană). Din acest mediu s-a configurat
figura orășeanului zeflemist, momentanist, a
geniului oral de o clipă și de la aceasta se poate
ajunge chiar la conceptualizări relevante pentru o
filosofie a culturii”. La finalul demonstrațiilor
suculente prin exemple și conduse cu umor și fină
ironie de exegetul clujean, revin și supraviețuiesc,
ca întotdeauna în istorie, întrebările: „plictis sau
angoasă? Anxietate ori evaziune? Anumite
experiențe istorice predispun la diverse soluții
individuale, nu neapărat hedonice și compensatoa-
re... Renegarea propriei identități etnolingvistice și
culturale – alegerea condiției de exilat sau apatrid
–, în legătură sau nu cuexistența regimurilor totali-
tare, este una dintre acestea. Și uite așa, povestea
se rostologolește mai departe”. Uneori, arborându-
și carisma creatorilor care, prin ficțiunile lor, pun
întrebări și cer răspunsuri. Căci scriitorul, așa cum îl

vede Ovidiu Pecican, funcționează și ca promotor al
unui leadership „cu față umană”, se apleacă asupra
distincției dintre soft power și hard power, pentru a
„chema” la existență dezirabila toleranță între
națiuni, idei și discursuri. El ne oferă, în zorii
încețoșați de disparate mituri culturale, o importantă
lecție: a diplomației și înțelepciunii.

Note:
1. Apud Hugo Dyserinck, Komparatistick. Eine

Einführung, Bonn, Bouvier Verlag Herbert Grundmann,
1977, p. 52.

2. Alexandru Duțu notează, în acest sens, că „istoria
mentalităților se hrănește (...) din documentele imaginaru-
lui”, considerând, după cum arată Ana-Maria Ștefan în arti-
colul pe care îl invocăm mai jos, că „imaginile (a căror isto-
rie europeană o reconstituie: Ev Mediu, Renaștere, Epoca
Luminilor, secolul 19...)” reprezintă „veritabile relee ale
comunicării” întrucât elementele extra-literare și paraliterare
sunt chemate să participe la „o interpretare corespunzătoare
a operelor”. Vezi, pentru mai multe detalii, studiile semnate
de Alexandru Duțu, Literatura comparată și istoria
mentalităților (București, Editura Univers, 1982) și Modele,
imagini, priveliști. Incursiuni în cultura europeană modernă,
(Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979), citate de Ana-Maria
Ștefan, „Imagologie”, în Cătălin Constantinescu, Ioan
Constantin Lihaciu, Ana-Maria Ștefan, Dicționar de literatură
comparată, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”,
2007, p. 79, p. 82. 

3. Ana-Maria Ștefan, „Imagologie”, în Cătălin
Constantinescu, Ioan Constantin Lihaciu, Ana-Maria
Ștefan, Dicționar de literatură comparată, Iași, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 79.
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Adunarea, între copertele unei antologii (desigur,
elegante, ca toate volumele incluse în colecţia
Biblioteca de proză contemporană de la Editura Litera),
a întregii opere narative scrise pînă acum de Ioana
Drăgan mi se pare o idee mai mult decît inspirată, din
cel puţin trei motive.

În primul rînd, o atare antologare oferă prilejul reîn-
tîlnirii cu și implicit mai corectei valorizări a uneia din-
tre cele mai interesante prozatoare care au debutat în
neliniștiţii ani ’90 – atunci cînd, să ne amintim cu toţii,
pe încă neașezata piaţă de carte românească, nu puţine
jocuri (editoriale) de culise îngreunau suplimentar evo-
luţia firească a unor scriitori absolut remarcabili, dar
discreţi sau neînzestraţi cu darul (falsei) diplomaţii...
socio-culturale. 

În al doilea rînd, cartea Povești misterioase și alte
vietăţi (Prefaţă de Catrinel Popa, Editura Litera,
București, 2022) pune cum nu se putea mai nimerit în
lumină calităţile majore ale acestei autoare care a putut
să se manifeste cu egală pregnanţă în proza scurtă (v.
Vietăţi și femei – 1997, respectiv Poveștile Monei –
1999) și microroman (v. Mafalda – 2009 și Gripa. O
poveste de Crăciun – 2021): capacitatea de a surprinde,
printr-o tăietură epică de o precizie aproape chirurgica-
lă, desenul pregnant al unor realităţi socio-identitare
dure, versatilitatea stilistică, ușurința de a simula voci
narative (îndeosebi feminine) de o varietate și o limpidi-
tate derutante, în spatele căreia se ghicește, mereu,
aceeași instanţă auctorială inclementă, aptă oricînd să
demonteze fără urmă de ezitare seria parcă nesfîrșită de
clișee sau pre-concepţii de reprezentare (în special iden-
titară) care încă fac ravagii în societatea românească –
și, în unele situații, și în literatura sau critica autohtonă. 

În al treilea rînd, dovedește coerența reală a unui
proiect narativ substanțial, articulat în jurul unui tipar de
construcție mai puțin obișnuit la noi și care este alimen-
tat, de bună seamă, de convingerea de neclintit în izo-
morfismul feminin-natural/ universal.

Deloc întîmplător, din această perspectivă, secțiunea
inaugurală, intitulată, desigur, Vietăţi și femei, mizează
pe o selecție atentă și un montaj coeziv de scene de viață
casnică, expurgată de orice urmă de aură înnobilatoare,

menite a reliefa conturul unei feminități supuse, fără
excepție, unei epuizante (căci interminabile) hărțuiri –
deși, în majoritatea textelor, nimic surprinzător ori cu
totul ieșit din comun nu pare a li se întîmpla personaje-
lor surprinse în mecanica comportamentală și
existențială obișnuită. Pe care dau impresia că o pot exe-
cuta fără greș, eventual alături de vietăţi percepute,
bineînţeles, ca alterități doar întîmplător zoomorfe, cap-
tive și ele într-o lume egal bîntuită de spectrul abjecţiei:
Gîndacii, Găina, Gîsca, Berbecul, Cocoșul, Rîma,
Căţelușa. Mai mult, ele nu par deloc conștiente că tră-
iesc sufocate de ceea ce, în termenii Hélènei Cixous (v.
Rîsul Medusei, în excelenta traducere a Magdei
Cârneci), s-ar putea numi „strînsoarea parental-conju-
gal-falogocentrică”. Aș zice că, dimpotrivă, femeile din
majoritatea prozelor Ioanei Drăgan ţin frecvent cu dinţii
de iluzia că în timp s-au adaptat perfect unui mediu
totuși insalubru, care, departe de a le pune în valoare
imensa disponibilitate (în special afectivă), le stoarce de
energie vitală și le transformă într-un fel de automate ale
căror rotițe se mișcă, inevitabil, din ce în ce mai greu,
cînd nu scot sunete sparte. A se vedea, spre exemplu,
scena de mic infern domestic surprins în Rîma, pe care
îl declanșează nu atît apariția nevinovatei vietăți în far-
furia de salată a soțului, cît insuportabila repetitivitate a
gesturilor lipsite de sens și a cuvintelor schimbate în
fugă de partenerii de cuplu. Ori saltul fals compensato-
riu al nefericitei protagoniste din Grasa într-o infra-rea-
litate menită a contrabalansa falimentul existențial. Sau,
în fine, felia usturătoare de viață domestică oferită în
Gîsca, prilej pentru ca personajul principal, îndelung
chinuita coană Marcela, să își recapituleze, cu ochii
plînși și cu fierea întoarsă pe dos, calvarul întregii vieți
lîngă Relu, scursă fără putință de întoarcere: „Un porc!
(...) De ce-o lua la pumni în cap și-n burtă? De ce-o
amenința cu omorul, mama lui de nenorocit, de betiv și
de porc care a-nșelat-o, care a minţit-o și care a batjoco-
rit-o? Că l-a îngrijit, i-a făcut copii, i-a crescut, i-a ținut
gospodăria, a dus greul casei și a închis ochii tot tim-
pul”, etc.

A nu se crede, însă, că toate personajele feminine de
prim-plan trăiesc asemenea momente, în fond revelato-
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rii, din moment ce dovedesc conștiința apăsătoare a unei
captivități degradante în chingile maritale sau
relaționale. Pentru că, la celălalt capăt al eșichierului
reprezentărilor marca Ioana Drăgan, se poate identifica
o serie tipologică distinctă, a cărei reprezentantă emble-
matică este tulburătoarea eroină din Mobile și dureri,
însingurata doamnă Zoica. Ajunsă la senectute, incapa-
bilă să-și accepte cu seninătate ruina nu numai biologi-
că, aceasta se încăpățînează să trăiască la limita decenței
sociale. Femeia repetă inconștient gesturile îndrăznețe și
comportamentele aproape excentrice de odinioară,
trăind mereu în umbra grea a amintirilor vizibil perver-
tite, de răsfățată descendentă a unei familii cu pretenții
de rafinament și venituri impresionante. De prizoniera-
tul voit într-un trecut cu iz de leșie aristocratică nu o
poate salva, bineînțeles, decît moartea, ca singura formă
de alteritate radicală pe care Zoica nu o mai poate însă
trișa. În patul tuturor desfătărilor de odinioară, transfor-
mat în neiertător spaţiu funerar, corpor(e)alitatea devas-
tată a femeii pare a se dezvălui privirii celorlalţi cu
aceeași cruzime cu care adevăratul chip al degradării și
al morții îi era cîndva dezvăluit Doamnei de Sanguin
prin mijlocirea oglinzii: „Era chircită toată, n-am văzut
niciodată așa ceva, umflată la faţă și vînătă, săraca, schi-
monosită și cu dinţii rînjiţi. Patul tot era un sînge, dimi-
neaţa era deja înnegrit. Horcăise și era mînjită pe piept,
îi cursese din gură. Dacă n-aș fi știut că-i ea, n-o
recunoșteam”.

Nu pot încheia, firește, fără să pomenesc de o cu
totul altfel de cruzime revelatorie, cea pe care o dezvă-
luie spre exemplu Mafalda. Prin intermediul unor perso-
naje feminine bine reliefate și puternice, această proză
romanescă circumscrie o veritabilă poetică a vîrstelor
feminității – după caz, vulnerabile sau rezistente, încre-
zătoare ori sceptice, inocente sau abrutizate s.a.m.d. –
văzute însă mereu într-o strînsă legătură cu locuirea, fie
ea în propriul corp, în limbajul ingenios imbricat ori în
spații de interferență, transformate în adevărate hetero-
topii. O asemenea heterotopie în care simultan se
trăiește și se moare, se percepe acut și se degradează
(deopotrivă în trup și în spirit!) este salonul descris prin
ochii aproape halucinați ai Adinei, una dintre vizionare-
le dotate cu harul teribil al presimțirii viitorului: „Să n-
ajungi la par și în spital, Adina, draga mea! Vorbele
bunicii de demult, auzite de multe ori, ca un refren
mereu intonat, doar-doar s-o împlini (...), vorbele astea
grele pe care nu le înțelesese și pe care niciun copil și
nici Cristina, căreia i le repetase și ea de atîtea ori, nu le
puteau înțelege, o ajunseseră din urmă odată cu înțelesul
lor atît de palpabil și nu-i trebuiseră decît zilele și
nopțile făr’ de sfîrșit, priponită lîngă o perfuzie, ca să
priceapă cît de cumplit e să aștepți să curgă odată o

pungă de lichid, picătură cu picătură, si apoi încă una și
încă una... Şi apoi, la ea, vorba vecinei de pat, muribun-
dă conștientă, la tine sunt fiţe, tu o să pleci curînd de
aici, la mine e totul degeaba, mă îndoapă cu calmante și
vitamine, da’ eu sunt putredă pe dinăuntru și nu mai am
mult, cît?, Doamne, cît?, că nu mai pot...”

Deși materializată într-o formă narativă distinctă,
aceeași cruzime revelatorie răzbate (numai pentru a
adînci) și Poveștile Monei. Cele trei secţiuni, intitulate
Jurnal de vedere, Istanbul, mon amour, respectiv Visul
Alzheimer, construiesc imagini absolut atașante ale unei
feminități complicate și seducătoare, înfățișate tot la trei
vîrste diferite, egal vulnerabile, concentrate metonimic
în jurul unor nuclee identitare tari, pe care le pun în
valoare trei evenimente brutal modelatoare: vizitele la
medicul oftalmolog ale abia ieșitei din adolescenţă,
călătoria într-o Turcie a tuturor contrastelor și (im)posi-
bilităţilor, respectiv o poveste clinică despre teribila
uitare. Nodurile factuale devin, bineînțeles, simpli cata-
lizatori ai unor narațiuni dense, foarte bine articulate sti-
listic și mai ales pluristratificate semantic. Pe de o parte,
ele pot fi interpretate ca povești – de la un capăt la altul,
tulburătoare – despre incompatibilitate și alienare,
diferență radicală și agonie relaţională. Pe de altă parte,
excelentul decupaj de scene, figuri și formule discursive
alese de Ioana Drăgan ne expune, fără straturi ineficien-
te de protecție, ecorșeul unei societăți bolnave pînă la
ultima cavitate medulară. Forţîndu-ne să îl privim
printr-un sistem de lentile convergente asemănătoare
ochelarilor pe care trebuie să îi folosească de la un
moment dat tînăra Mona: „Pentru că în clipa cînd îi pun
la ochi simt o senzație unică, pe care nu pot să o descriu.
(...) Acest contur dur al lucrurilor, sentimentul de mate-
rial, fizic, plin, o violență a lumii înconjurătoare și,
deodată, într-o fracțiune de secundă, schimbarea adusă
de dezmeticirea într-o singurătate individuală, apoi aco-
modarea, de fapt, așa-zisa acomodare, intrarea în rîndul
oamenilor, literele de pe produsele alimentare și alte
scrisuri, străzile, plăcuțele, inscripțiile de pe ziduri, por-
căriile din toate WC-urile prețurile afișate și, permanen-
tă, prezentă și sîcîitoare, stînjeneala pe care o simt în
lumea asta stranie”.

E nevoie să o mai spun?! Inclusiv pentru această
acuitate perceptivă, Ioana Drăgan mi se pare una dintre
cele mai valoroase scriitoare din lumea asta stranie a
noastră. O lume care are parcă mai multă nevoie ca ori-
cînd de Povești misterioase.... pentru a se dezmetici; dar
nu într-o, ci dintr-o singurătate individuală altminteri
greu de suportat. 

105105CONVORBIRI  LITERARE



Prin Poemul curcubeu (casa de pariuri literare,
București, 2021), Robert Șerban demonstrează că
fizionomia experimentală a poeziei și coerența nu
se resping ci, dimpotrivă, se armonizează într-un
întreg. Rezultat inedit al unui pariu, performance-
ul scriitoricesc poetizează hazardul, pornind de la
o suită de fragmente disparate ale memoriei, dispu-
se autoreferențial și guvernate de o cronologie
afectivă. Poetul deplasează până la ultimele
consecințe relația antinomică stabilită între expre-
sia realistă, verosimilă și controlată rațional a
notației poetice, pe de o parte, și fervoarea
inspirației pe de altă parte. În Poemul curcubeu,
acest raport nu mai este unul de diferențiere, ci se
transformă într-unul de omogenitate, sfidând apa-
renta lor incompatibilitate. Robert Șerban crede în
inspirație și caută să suprindă febrilitatea mecanis-
mului subtil care generează poezia. Răsucirile pre-
cipitate de planuri și glisările ingenioase de per-
spectivă sugerează un mod imaginativ particular,
care transformă materia lirică în instrument de
vehiculare a unei sensibilități convulsive. 

Aglomerarea de ipostaze și prozaismul vieții
sunt închise în formele minuției hiperrrealiste:
„eram fericit când se lua lumina/ când totul se stin-
gea în jurul meu/ nu mai trebuia să-mi fac lecțiile/
temele/ nu mai aveam grija școlară/ a zilei de
mâine/ și puteam să citesc/ aprindeam felinarul/ pe
care ai mei îl primiseră de la bunici/ ei aveau mai
multe/ fiindcă și la țară se lua lumina” (p. 13).
Discursul poetic este unul cursiv, clocotitor, și se
desfășoară urmând un scenariu imprevizibil.
Negativele realității fruste sunt cadențate pe alo-
curi de zvâcniri și izbucniri reflexive, dar și de
romanțări inocente ale experiențelor decupate de o
memorie selectivă. Subtextul autoironic subminea-
ză sistematic iluzia ingenuității, iar proiecțiile sen-
zorialului și materialitatea dură sunt îmbibate până

la saturație de obsesiile devansării straniilor
mișcări ale realității perceptibile: „iarna întuneri-
cul nu venea singur/ probabil că îi era cam frică/ și
de asta îl însoțea îndeaproape/ frigul/ amândoi
soseau cam pe la 6 seara/ și uneori întunericul nu
pleca nici la 11/ însă chiar dacă se căra/ în chiotul
ce se auzea în cartierul Podu Gruii/ frigul mai
rămânea cu noi”.

Una dintre trăsăturile remarcabile ale poemului
este rara abilitate de a tăia cu precizie secvențe
luminoase din fizionomia tentaculară a trecutului.
Memoria poemului favorizează convenția discursi-
vă lucidă, conștientă de granițele teritoriului pe
care îl poate stăpâni prin forța efuziunilor cvasi-
elegiace: „pe întuneric/ aburul era fantoma fiecăru-
ia dintre noi/ și ne prefăceam că n-o vedem/ eu
aflasem că toți cei care își băgaseră fantomele-n
seamă/ au sfârșit sufocați de ele/ sau au dispărut
pur și simplu din oraș/ și au apărut după zile săptă-
mâni sau ani/ în Germania în Franța S.U.A. Italia/
ori pe un mal al dunării/ cu ochii larg deschiși” (p.
17). Reveria livrescă și suflul ludic fuzionează cu
o grație melancolică. Chiar dacă poetizează, printr-
o optică individualistă, fragmente dintr-un cunos-
cut trecut cenușiu, Robert Șerban conferă univer-
sului său farmecul jovial care frizează surpriza
redescoperirii. 

Atunci când se eliberează de marasmul elegiac,
poemul îmbină o melodicitate aspră cu inflexiunile
temperate ale virtuților registrului duios.
Registrele se schimbă fulgurant, iar acalmia
reflexivității poartă întotdeauna masca micilor
drame personale, care mocnesc și se mistuie în
poem: „moartea a apărut și ea de câteva ori/ în car-
nea și oasele unor oameni/ pe care-i iubeam sau îi
cunoșteam/ ba chiar i-a plăcut de Nero/ câinele pe
care îl furasem de pui/ de la niște vecini de la țară/
care îl furaseră de la oraș/ și mi l-a furat” (p. 26).
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Moartea este acaparată de fluxul candid al
imaginației și transformată în butaforie, în element
de decor al amintirii. Imaginația devine, pentru
Robert Șerban, un instrument de conservare a
interiorității și a memoriei, în timp ce irizațiile tra-
gismului sunt camuflate sub mantia eufemismului.
Natura himerelor poetice sunt legate indisolubil de
avatarurile livrești și de influența scrisului, rezulta-
tul fiind câteva secvențe de un indiscutabil farmec
al micului univers familiar: „viața bună viața
ușoară viața cu speranță în ea/ era-n cărți/ iar noi
aveam bibliotecă/ pe care tata o hrănea dacă nu zil-
nic/ sigur la câteva zile o dată/ cu alte și alte cărți/
care mai de care mai teribile mai fabuloase/ de care
n-auzisem niciodată/ dar pe care ar fi trebuit să le
citesc/ ca să am o viață măcar la oraș/ dacă nu fru-
moasă și fericită” (p. 18).

O versatilitate sagace definește imaginația poe-
tică a lui Robert Șerban. Elementele disparate ale
concretului se topesc în avântul interiorității care
hiperbolizează percepțiile obiectualității agasante,
adăugându-i atribute care depășesc zona
convențională a firescului: „frigul te face neînfri-
cat/ iar întunericul invizibil/ și grozăvia era că îl
omoram pe Ceaușescu/ chiar cu armele lui/ doar că
eu scriam poezie/ iar crima rămânea în mintea mea
lucidă și rece/ n-o puteam coborî-n inimă/ nici n-
aveam loc” (p. 25). Poemul se transformă într-un
exercițiu de imaginație, ritmat de ajustările abile
ale intensității poetice. Starea generală care se des-
prinde din versuri este un efect imagistic, articulat
în jurul unor reprezentări fruste și totodată precise
ale unei lumi simple, redusă la o dinamică rudi-
mentară: „vaca mai dădea uneori cu copita/ și lap-
tele curgea pe podeaua grajdului/ pentru câteva
clipe/ era ca la mare când venea valul la mal/ și
inima creștea-n mine ca un burete/ fi-ai gutii de
animal să fii/ striga bunica/ dar nici măcar o palmă
nu-i dădea/ deși pe mine mă mai urechea uneori/
când eram obrazni/ sau făceam nefăcute” (p. 20).
Jubilația meditativă și predispoziția pentru domes-
ticirea realității conferă Poemului curcubeu note
contrastante de irealitate delicată și deopotrivă
agresivă, incisivă și feerică.

Piesele scenariului liric sunt impregnate succe-
siv de melancolie și pitoresc, freamăt și reverie, de
exultanță și tristețe. Amorul cade victimă ameste-

cului fin de speranță și determinare pragmatică, iar
sensibilitatea este ultragiată de grila monocordă a
derizoriului: „sfâșiat între iubire matematică și
română/ între meditații pagini cu probleme/ și
exerciții din gazetă/ versuri lacrimi și scrâșnete de
dinți/ am luat Treapta cu brio-ntre primii/ și am
căutat-o pe Mona mea/ glorios și cu vocea puțin
mai groasă/ însă ea se măritase între timp/ cu un
ofițer/ de la unitatea unde taică-su era ceva coman-
dant” (p. 29). Spectrul determinist al culorilor
sociale apare ca o imitație apocrifă a sarcasmului
idealității, care stilizează prozaismul vieții.
Solemnitatea este adesea contracarată de o măreție
paradoxală a frivolității, în timp ce gesticulația his-
trionică trasează o radiografie ironică a existenței.

Poemul curcubeu ne apare ca un experiment
literar seducător, în care temele grave și cele deri-
zorii sunt luate în răspăr și resemantizate. Robert
Șerban subminează constant inerțiile discursive și
locurile comune din imaginarul poetic, valorifi-
când ingenios amestecul de solemnitate și frivoli-
tate, de bufonerie și reflecție. Realitatea apare în
acest poem ca o entitate proteiformă, pe care forța
hazardului poetic o modelează, conferindu-i can-
doare și savoare.
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Marta Petreu și Mihai Iovănel au dat, până acum,
cele mai consistente studii despre autorul lui De două mii
de ani. Desigur, printre toate controversele posibile, fie-
care pe baricada lui analitică, fiecare cu propriile direcții
și opinii. Nu că opera lui Mihail Sebastian și, deopotrivă,
gesturile sale publice ar fi fost ferite de ambiguități,
decurgând în primul rând din epoca cețoasă pe care a tra-
versat-o mai toată generația lui. Tatiana Niculescu vine
acum cu o biografie, încercând să ofere o narațiune
neutră, onestă, fără implicații ideologice, fără judecăți
morale sau politice. Aș fi zis mai apăsat „doar o simplă
biografie”, dacă ea n-ar fi pusă, totuși, sub semnul unei
etichete pe care absolut nimeni nu i-o poate contesta lui
Mihail Sebastian: singurătatea. Ea se poate traduce și
literal, și simbolic, căci „evreul de la Dunărea Brăilei”,
cum îl numise Nae Ionescu în celebra Prefață, a încercat
din răsputeri în toată existența sa atât de cezurată să
rămână intelectualul critic, lucid și nealiniat, prin
excelență, scriitorul mereu consecvent sieși, fără rest. Și
se pare că i-a reușit sau cel puțin asta rezultă din Singur.
Viața lui Mihail Sebastian (Humanitas, București, 2022).

De la nașterea într-o familie evreiască cu origini
amestecate (8 octombrie 1907) până la moartea sa pre-
matură (29 mai 1945), cartea Tatianei Niculescu
urmărește biografia lui Sebastian reconstruind-o liniar,
sever și fără ramificații inutile. În toate cele 21 de capi-
tole (n-am socotit Cuvântul înainte și cele câteva foto-
grafii), contextualizarea e mereu atâta cât trebuie, la fel
și explicațiile, paralelele sau asocierile necesare. Sursele
principale sunt, desigur, romanele, articolele, scrisorile,
piesele de teatru și mai ales celebrul Jurnal, dar autoarea
a trecut printr-o mulțime de arhive brăilene și
bucureștene, prin mărturii ale prietenilor și ale celor din
familie, prin istorii și prin gazete ale vremii. Ele au con-
stituit testul de acuratețe informațională, astfel încât
narațiunea să aibă fluența unui roman bine documentat (e
specialitatea autoarei, de altfel), dar fără burți ostentative
înspre și dinspre multiplele surse precizate în notele de
subsol. În acest sens, nu există, de pildă, nici incursiuni
oțioase în relația cu directorul Cuvântului (găsim destule
în Seducătorul domn Nae. Viața lui Nae Ionescu a
aceleiași), nici excursuri prea largi despre aventurile

politice ale intelectualilor din interbelic (mai ales ale
prietenilor Camil Petrescu și Mircea Eliade), nici riscan-
te presupuneri despre multele iubiri ale brăileanului Iosef
Hechter (între ele, Leny Caler și Nadia Mărculescu).
Dar, în încercarea unui parcurs exhaustiv, nu sunt ocolite
bornele importante, cu tot cu chestiunile delicate: copilă-
ria în cartierele de pe malul Dunării, hipersensibilitatea
pernicioasă, presiunile antisemite vizibile încă din
adolescență, relațiile cu evreitatea originară, sexualitatea
timpurie și vagantă (și consecințele ei pe termen lung),
atașamentul ciudat față de scandalosul Nae Ionescu
(încondeiat fără drept de apel în De două mii de ani), epi-
soadele suicidare de sărăcie, depresie și marginalizare,
formația intelectuală predominant franceză, oscilațiile
afective din interiorul criterioniștilor, tribulațiile de
„huligan” prin variile schimbări de regim politic, pseu-
donimele și măștile publice, încercările literare reușite,
ratate sau conjuncturale, lecturile dezordonate, raporturi-
le dintre literatură și imediat, inadaptările postbelice,
straniul accident fatal care i-a adus sfârșitul. În toate,
însă, Mihail Sebastian rămâne apologetul asumat al
singurătății, deopotrivă securizante și aducătoare de
necazuri. Nici de stânga, nici de dreapta, nici „cu ei”, nici
„împotriva lor”, el a dat „de înțeles că acestea sunt rostul
și rolul intelectualilor și scriitorilor într-o societate”. Nu
de dezertare e vorba, ci de „curajul de a veghea cu
conștiința trează în fața deciziilor politice care hotărăsc
viața individului și a colectivității. Misiunea cărturarului
constă tocmai în curajul de a-și afirma activ modul
nepartizan de gândire”. Și, notează autorea în alt loc, e
vorba îndeosebi de singurătate, trăită cu voluptatea celui
deprins cu repudierile tuturor. „El nu e nici sionist, nici
marxist, nici gardist, nici colectivist, exaltă individul, nu
colectivitatea, îl irită nesfârșitele dezbateri pe tema
generației tinere «în numele căreia atâția șefi de plutoane
ideologice își permit să enunțe adevăruri absolute». El se
vrea un spectator obiectiv și detașat al evenimentelor. Un
om singur, o gândire liberă”.

Cartea Tatianei Niculescu readuce în atenție figura
unui intelectual autentic, cu atât de palpitanta sa lume
însoțitoare. Nu că n-ar mai fi fost nevoie, în cazul inepui-
zabilului Mihail Sebastian. 
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Trei capitole și o anexă alcătuiesc noul volum al lui
Mihai Barbu, Scriitorul subteran, Editura „Autograf
MJM”, Craiova, 2021. Există și un subtitlu, un joc de
cuvinte – Drumul de la „Ștefan Gheorghiu” la Ștefan
Gheorghidiu. Deși fără o justificare explicită, subtitlul
este valabil implicit prin tratamentul tematic al cărții
aplicat alternativ literaturii oficiale, arondate ideologic
în regimul comunist, și literaturii autentice, libere,
„literatura-literatură” care a reușit să se eschiveze în
fața nenumăratelor presiuni și capcane exercitate și
montate de același regim. Substanța provine din mate-
rialul tezei de doctorat a autorului, susținută la
Universitatea „Babeș-Bolyai” în ianuarie 2011, mate-
rial neîncorporat în voluminoasa carte Memoriile lui
Ion D. Sîrbu. O reconstituire (Editura „Autograf
MJM”, 2011). Mihai Barbu s-a gândit că ar fi util să
reia prima sintagmă tematică din titlul lucrării doctora-
le, Scriitorul subteran. Studiu de caz: Ion D. Sîrbu.

Capitolul I, Scriitorul public și scriitorul subteran
(ilegalist sau underground), se constituie într-un amplu
preambul cuprinzând varii referințe la literatura sovie-
tică (îndeosebi) și la literatura română sub dictatură.
Nucleul dur al cărții se găsește în Capitolul II, Viața
unui scriitor subteran oglindită în Arhiva CNSAS, unde
este documentată cu lux de amănunte, cele mai multe
inedite, urmărirea informativă a lui Ion D. Sârbu, de la
arestarea sa (1957) până la moarte (1989). Scriitorul nu
este la prima tentativă de acest fel. O descindere ante-
rioară de amploare fusese cercetarea, urmată de publi-
carea documentelor informative despre capii
greviștilor de la Lupeni, din august 1977, concretizată
în volumul din 2005,  Lupeni ’77. Sfânta Varvara ver-
sus tanti Varvara, semnat împreună cu Marian Boboc.
Capitolul III, fără titlu, oferă din abundență referințe
despre un eveniment al vieții literare ascuns presei și
opiniei publice până la căderea regimului: Conferința
secretă a Uniunii Scriitorilor din 1955. Materialele din
anexa Dissidentia sunt și ele inedite în volum și cu atât
mai incitante: un interviu cu Femeia Eroului necunos-

cut, cel care a semnat Apelul Goma (este vorba
de un simplu miner de la Aninoasa din Valea
Jiului, pe nume Dumitru Blaj, asasinat de
Securitate), urmate de două convorbiri cu Vasile
Gogea despre „Brașov 1987” și „Cazul eroului
Liviu Babeș” precum și O întâlnire din secolul
trecut și una din zilele noastre cu Ana
Blandiana și Romulus Rusan. 

Conceptul de scriitor subteran este cheia
cărții, iar ținta rămâne, desigur, Ion D. Sîrbu.
Contextul socio-politic de operare critică este
regimul dictatorial, iar intenția concretizată a
autorului constă în faptul de a „fi dat o imagine
cât de cât completă a scriitorului subteran din
Est și, uneori, din Vest.” De asemenea, ca pro-
cedeu metodologic s-a recurs la „o disociere
între Scriitorul public și Scriitorul oficial așa
cum sunt [au fost] ei percepuți într-o societate
totalitară.” În introducerea aluziv intitulată Notă
informativă (sic!), Mihai Barbu se îndreaptă nerăbdă-
tor către scriitorul subteran Ion D. Sîrbu, cel care, prin
literatura de sertar, prin refuzul de a colabora și prin
critica neîncetată a regimului comunist, necenzurată în
cărțile postume, a fost efectiv un disident subteran. Ne
gândim nu la autocenzură care subteran n-a funcționat
în cazul lui Ion D. Sîrbu, ci la cenzura comunistă care
ori i-a ciopârțit cărțile apărute (cazul Dansul ursului
fiind cel mai cunoscut), ori i-a interzis pur și simplu
publicarea (cazul romanului Lupul și Catedrala, al
cărui manuscris a dispărut din redacția Editurii „Cartea
românească”). Ion D. Sîrbu, scriitorul cu cea mai boga-
tă literatură de sertar, a fost nevoit să suporte interdicția
de publicare aplicată de cenzură, cauză din care unele
manuscrise nici nu au fost ofertate către vreo editură
(cazul Jurnalului unui jurnalist fără jurnal, al romanu-
lui Adio, Europa! și al volumului epistolar Traversarea
cortinei). Reamintim că în ce privește literatura episto-
lară – Traversarea cortinei, Scrisori către bunul
Dumnezeu și Iarna bolnavă de cancer – materia a fost
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reunită și îngrijită în ediții postume de scriitorii Marius
Ghica, Ion Vartic și Cornel Ungureanu; prin urmare
intențiile de publicare a scrisorilor l-au preocupat mai
puțin pe autorul lor. În schimb, el era obsedat de scrie-
rea și publicarea Memoriilor, ceea ce a încercat, nu fără
succes, Mihai Barbu printr-o reconstituire prin
prezumție. 

În Vițelul și stejarul (1975) Aleksandr Soljenițîn
face distincția între „literatură secundară” și „literatu-
ra-literatură”; nu era greu de înțeles că prima n-ar fi
existat fără cea de a doua, că jurnalele și memoriile în
special își trag sevele din viețile și operele scriitorilor.
În ce-l privește, în afară de Vițelul și stejarul, O zi din
viața lui Ivan Denisovici și, parțial, Pavilionul
canceroșilor, Soljenițîn a strecurat, direct sau indirect,
elemente autobiografice consistente și în alte cărți,
Arhipelagul GULAG fiind una reprezentativă. Ion D.
Sîrbu este un exemplu similar. Însă dacă O zi din viața
lui Ivan Denisovici a apărut într-un moment politic
prielnic – după Congresul al XXII-lea al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice (P.C.U.S.), scriitorul
român, care a creat întreaga sa operă sub dictatura fără
breșe a lui Nicolae Ceaușescu, nu a avut parte de o ast-
fel de șansă. Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. s-a ținut
în octombrie 1961 și a declanșat al doilea val al desta-
linizării, după primul val din 1956. Ion D. Sîrbu a
publicat cu greu cărțile de valoare (Șoarecele B și alte
povestiri, Dansul ursului), în rest fiind nevoit să produ-
că piese de teatru convenționale în marea lor majorita-
te, în procesul scrierii cărora funcționa și autocenzura.
În taină și-a scris opera subterană pe care ar fi vrut-o
publicată antum, conștient însă că dorința nu i se putea
împlini. Prin această condiție Sîrbu va deveni un scrii-
tor subversiv și un disident ale cărui umori și clamări
debordau aproape numai în manuscrise. Ce scotea
Sîrbu pe gură, cu osebire în împrejurări bahice, era
ocazional și fără un plan preconceput. 

În totalitarism, pentru a fi un scriitor liber trebuia să
devii un scriitor subteran. Potrivit scriitorului ex-sovie-
tic evadat în lumea liberă, condiția subteranei (nu chiar
ca la Dostoievski, dar pe aproape) consta în „a te
cufunda în ilegalitate și a dori cu ardoare a nu fi desco-
perit” (citat după M. Barbu, p. 17). Așadar, „scriitor
ilegalist” după Aleksandr Soljenițîn, „scriitor subteran”
după Mihai Barbu, „scriitor și disident subteran” prin
condiția lui Ion D. Sîrbu...

Problematica scriitorului subteran are în centru
nevoia imperioasă de a spune „adevărul capital”, adică
acel adevăr ce bate la ochi dar nu este convenabil unui
regim politic sau unor lideri autoritari, despotici, și tre-
buie trecut sub tăcere. Scriitorii care pactizau cu un

regim interdictiv consimțeau să nu aducă în atenție
„adevărul capital”, așa cum a fost cazul atâtor scriitori
sovietici, dar și români din perioada proletcultistă
(1948-1962) și ceaușistă ulterioară tezelor de la
Mangalia din iulie 1971. Este iarăși citat Soljenițîn
care aduce în discuție necesitatea ca scriitorul subteran
să aibă cititori, altminteri criticile și opoziția lui față de
un regim totalitar nu vor fi fiind cunoscute. În cazul lui
această șansă s-a ivit după ce a plecat din Uniunea
Sovietică, însă în cazul lui Ion D. Sîrbu adevărurile din
scrierile sale au făcut vâlvă abia în postumitate, în
circumstanțe favorizante: prăbușirea comunismului.
Ecoul lor, impactul psiho-intelectual și politic, a fost
diferit față de ceea ce s-ar fi întâmplat în timpul vieții
scriitorului. 

Sub teroarea regimului totalitar literatura subterană
s-a conservat în două moduri, nu radical deosebite:
literatura închisorilor, poezia îndeosebi, prin memora-
rea versurilor în lipsa hârtiei și a creionului; literatura
celor urmăriți în precara lor libertate, și ei foști deținuți
politici, prin textele nepublicate rămase în sertar. În
prima situație se regăsesc scriitorii încarcerați, între
care Radu Gyr, Nichifor Crainic, Andrei Ciurunga,
Gabriel Țepelea, Vasile Militaru, Corneliu Coposu,
Aurel Dragodan și mulți alții; în a doua situație îi regă-
sim pe Ion D. Sîrbu și N. Steinhardt. Creațiile celor din
prima categorie au fost adunate în cinci volume cu tit-
lul generic Poeți după gratii (1993-1997), coordonator
Constantin Aurel Dragodan. Din nefericire acest serial
livresc ieșit dintr-o cumplită experiență penitenciară nu
a avut parte de promovarea și ecourile meritate, așa
cum o sumedenie de cărți despre represiunea,
persecuțiile, teroarea regimului comunist au trecut
aproape neobservate de public sau au avut un răsunet
limitat în timp. Nu au lăsat nicio urmă nu numai în isto-
ria României, în curriculum-ul școlar, dar nici măcar
sau foarte puțin în istoria literaturii  contemporane.

Totuși, probabil scriitorul cu cea mai neașteptată și
extinsă abordare postumă a fost Ion D. Sîrbu. Lipsa
libertății sub mai multe aspecte, refuzul de a colabora
cu regimul, au făcut din el un scriitor subteran,
bineînțeles în ce privește opera de autentică valoare,
exercițiile lui de sinceritate și, cum spunea el, pregăti-
rea pentru moarte. În Capitolul II ni se relatează, cu
ajutorul documentelor, neslăbitele operațiuni de urmă-
rire informativă instrumentate de Securitate. Însă, în
deschidere, Mihai Barbu ne lămurește, printr-o digre-
siune, cum a ajuns scriitorul să fie poreclit Gary, cum
singur s-a confesat într-o scrisoare către Virgil
Nemoianu din iunie 1986:

„Am auzit de un oarecare Garry Davis care a
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renunțat la cetățenia americană, devenind primul
cetățean al lumii; în copilărie eram copleșit de actorul
Gary Cooper; nu îl pot înghiți pe acest genial Romain
Gary (din care am citit câteva mofturi franționisme).
Numele meu s-a născut în colonia Petrila; am salvat o
găină de la moarte (se prinsese cu gâtul între ulucile
gardului), preotul catolic mi-a mulțumit, explicându-
mi că găină vine de la galina; galina a devenit garina,
apoi Gary; și mama și sora îmi spuneau astfel, combă-
tând apelativul unguresc Feri, cu care mă onorau
mătușile mele românce, maghiarizate prin căsătorii cu
cehi și șvabi.” (citat după Mihai Barbu, p. 97). Cehii și
șvabii vorbeau și ei ungurește ca mai toată colonia
multetnică înainte de 1918, dar Feri vine de la Ferenc
(Francisc) iar nu de la Dezideriu, nume care în maghia-
ră se spune Dezsȍ. Apelativul „măgarul Gary” a fost
folosit și de Lucian Blaga când vorbea în colectivitate
cu și despre Sîrbu, așa cum a consemnat însuși scriito-
rul petrilean. 

Între 17 septembrie 1957 și 6 februarie 1963 Ion D.
Sîrbu a fost, cu o nesemnificativă întrerupere,
întemnițat sau internat în lagăre de muncă forțată. A
ieșit din detenție de-a dreptul dezorientat, spune Mihai
Barbu, și ar fi vrut să se întoarcă la București, unde
fusese arestat pentru „omisiune de denunț”, ceea ce
însemna că nu se prezentase să toarne la Securitate ce
auzise că spusese Marcel Petrișor, la redacția revistei
Teatru, despre insurecția antisovietică de la Budapesta
din toamna lui 1956. La discuție – de fapt o perorație a
lui Petrișor fără ca Sîrbu să fi intervenit – asistase și
Ștefan Aug. Doinaș care va compărea ca martor la pro-
ces după care va fi și el încarcerat, dar pus în libertate
după un an. Doinaș acceptase să colaboreze cu
Securitatea, iar Sîrbu nu. În loc de București, Ion D.
Sîrbu va fi silit să se întoarcă la Petrila, unde va lucra
câteva luni ca ajutor de vagonetar la mină, apoi alte
câteva luni ca mașinist la teatrul din Petroșani, după
care va fi adus la teatrul din Craiova ca secretar literar.
Existența lui Gary luase altă turnură:

„Încercarea de a reveni în București s-a dovedit a fi
doar o biată iluzie. Viața sa nu va mai fi la fel ca înain-
te. Acum este considerat un element dușmănos pe care
Securitatea îl va urmări, pas cu pas, până în momentul
când va fi îngropat în cimitirul Sineasca din Craiova.
(20 septembrie 1989, n. m., I. L.). Autoritățile au, în
ceea ce-l privește, un dublu limbaj. Pe de o parte îl asi-
gură că, la eliberare, se va bucura de toate drepturile
unui cetățean liber, iar pe de altă parte îl urmăresc
îndeaproape și îi dirijează, din umbră, destinul.”
(Scriitorul subteran, p. 98).

Batalioane de informatori roiau în jurul lui Ion D.

Sîrbu, la teatru, pe stradă, în parc, la restaurant, în anu-
mite instituții unde era invitat să conferențieze. La
domiciliu agenții instalaseră tehnică operativă (T.O.),
adică microfoane ascunse în mai toate încăperile. Tot la
domiciliu îl vizitau persoane de tot felul, o parte fiind
colaboratori ai Securității, care îl provocau la diverse
discuții pe teme politice. Informații copioase colectau
cei racolați de Securitate mai ales din descinderile de la
restaurant, „Minerva” fiind localul preferat al lui Sîrbu.
Se încingea la băutură și se revolta, înjurând regimul și
pe conducătorii lui. Scriitorul știa că este urmărit dar
nu cunoștea informatorii, doar îi bănuia pe câțiva indi-
vizi din anturaj. Mihai Barbu vrea să lămurească „Cine
este și ce vrea informatorul?”. O face citând pe cerce-
tătoarea Germina Nagâț care „conduce, din februarie
2001, Direcția de Investigații din cadrul Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității”. Ea s-
a referit la informatorul de lângă noi și a făcut deose-
birea între informatori și colaboratori. Cei din prima
categorie furnizau relații „în mod organizat, preferabil
în scris” în baza unui angajament (care se poate asimila
unui contract) sub nume conspirative. Colaboratorii se
dedau și ei la delațiuni „dar în mod sporadic.”
Urmărirea obiectivului „Suru”, „Șerbănescu”, „Ursu”
prin mijloace securistice era totală, bașca informatorii
și colaboratorii:

„Viața sa a putut fi recompusă, cu exactitate, din
transcrierea interceptărilor telefonice de la domiciliu,
interceptarea și copierea scrisorilor pe care le expedia
și le primea din toate colțurile lumii (SUA, Brazilia,
Germania, Franța, Maroc, Hawaii, Cehoslovacia), rela-
tarea discuțiilor de la restaurant, de la teatru, de pe stra-
dă, de la serviciu sau cele particulare  etc. Tot acest
puzzle pe care îl compun delațiunile care îl priveau pe
Obiectivul Sîrbu [...] ne dau imaginea unei vieți chinui-
te dar care a căpătat un sens major prin literatura sa de
sertar” (op. cit., p. 99). 

Literatură suferită, viața ca literatură și literatura ca
viață, iată lecția deschisă ce a predat-o posterității Gary
Sîrbu. O defulare în compensație în „subterana” litera-
turii interzise, care va ieși la suprafață, asemenea mine-
reurilor rare, la nici doi ani după explozia din decem-
brie 1989. Dincolo de valoarea excepțională a
informațiilor și aprecierilor critice, cartea lui Mihai
Barbu are forța simbolică a unei imagini-document,
asemenea drapelului cu gaură fluturat în zilele de la
sfârșitul lui decembrie 1989.

111111CONVORBIRI  LITERARE



I. POEZIA CA RECICLARE
Poezia e ca un dans cu umbrele, cu coaja lucrurilor,

cu nimicul dintre paranteze, cu spațiul din sâmburele
de caisă dintre miezul moale și trupul lemnos,  cu răs-
tălmăcirea vântului care, in the life of the mind – a poe-
tului – capătă sens, lumescul cu tot cortegiul lui de
senzații și furtuni curse în cerneala sângelui devine
scenariu care se transpune în tipare de text neconforme
cu tiparele realității, dar care capătă sens, miez, culoa-
re, respirație, reciclează realitatea nimicului într-un
dans de umbre care devin carne de cuvânt. Viața sufle-
tului, a minții e departe de viața cetății, dar își mode-
lează și-și trage sevele și formele din ea, din aerul pe
care-l împarte cu ea. Realitatea conformă cu realitatea
nu poate fi decât diformă. Reciclată. Esențializată.
Prinsă în repere subiective, ca zilele în pionezele din
albumul respirației personale. Insectar.

Poetul poate fi oricum altfel decât muritorii de
rând, fiindcă filtrează realitatea cu alte repere, cu alte
tipare, la alte cote, senzațiile oscilează între hiperbolic,
minimalist și esențial. E ca un vas prin care curge viața
și de care se izbește lumea cu tot cortegiul de dansuri
de umbre, cu coaja lucrurilor, cu nimicul dintre paran-
teze – care, pentru poet, din nimic devin ceva. E un
reper altfel în pânza de păianjen a realității, care citește
în labirinturi cum alții în zațul de cafea, și pune pe hâr-
tie scenarii nevăzute de muritorii de rând. Scenarii și
povești despre muritorii de rând. Scenarii și povești ale
muritorilor altfel decât muritorii de rând. În naveta pe
harta de senzații a lumii, în comerțul cu sensurile, cu
destinațiile de gând, cu discernerea acestor destinații,
poetul prezintă documente speciale prin care se livrea-
ză lumii, ca trecător, și el, prin ea. Fraht.

II. FRAHT1

„Întâmplarea a vrut să asist, într-un cenaclu
studențesc, la primele încercări poetice ale Rodicăi
Draghincescu. […] Am constatat o anumită visceralita-
te care promitea […] am observat cât de bine se inte-

grase în poezia anilor ’90, cum, în siajul Angelei
Marinescu, devenise una dintre acele poete care spu-
neau despre ele însele ceea ce înainte nu se îndrăznea.”
(Livius Ciocârlie, „O voce inconfundabilă”)2.

Rodica Draghincescu face parte din galeria poeților
care filtrează totul cu fibra incandescentă a ființei. Nu
se teme de cuvinte, le ia pe cele dure, ascuțite,
rușinoase, mirositoare, le învârte ca într-o găoace și
reciclează astfel realitatea, a faptelor care se izbesc de
zidul personal al ființei ca valul de țărmuri fantaste, a
lumii de nimicuri și nonsensuri care distorsionează
diform receptarea firescului (receptat ca firesc de muri-
torul de rând). Se izbește cu sângele și cu respirația de
tăvălugul clipelor care-i re-/ de-/ formează realitatea în
scenarii de destin descusute (cu) amar din ița de sensuri
a pânzei de păianjen a lumii și reciclate în povestea
personală. O poveste amară, recognoscibilă, căci
Rodica Draghincescu  „[…] e mereu ea însăși. […] are
o voce distinctă în ansamblul poeziei românești.”
(Livius Ciocârlie). Scrisul e asumat ca destin, ca
respirație: „mie în scris mi s-a interzis să plâng sau să
râd/ mie în scris mi s-a interzis să mai fiu copil/ […]
mie în scris mi s-a întins o verticală de sărit cu prăjina”
(„fraht”, p. 30). Căci „(xxx) ne dezbrăcăm până la os și
ne îmbrăcăm în hârtie/ fără grija că vom deveni o carte
vie pentru chirurgi/ suntem mereu acolo unde ni s-a
întâmplat ceva țintuiți locului ne vom regăsi laolaltă/
pagină cu pagină” (p. 34). Conectarea/ conexiunea cu
lumea e, bineînțeles, specială, filtrată între hiperbolic și
esențial cu repere diverse. Experiențele par vărgate
precum hainele deținuților încarcerați, extra mundos:
„Nu am timp de prieteni sau de adversari/ nu le deschid
ușa niciodată/ îi introduc în caz de urgență prin gaura
cheii/ îmi fac din ei clone […]/ le piratez identitățile și
conflictele […]/ sunt directă și explicită/ execut
subiecții cu propriile lor instrumente/ din umbrele lor
biografice îmi hașurez un fel de oh/ o siluetă cu pupi-
lele albastru/ de voroneț […] ” („cam așa”, p. 7). Sau:
„(xxx) respiră oricum nu ai ce face între miezul nopții/
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și miezul dimineții îți răsucești capul plin cu/ pietriș
bezna îți ține de întrebare stai în frunzișul/ tău de mentă
și morfină pe dinăuntru alandala/  mandala te înfășoară
cu zeama celor care nu au/ fost capabili nici măcar
numele să ți-l strige” (p. 27). Căci „(xxx) eu nu am
cum să-mi smulg inima și să o arunc/ în zăpadă în
așternuturile unui câine vagabond care/ să fugă de alți
câini prin Cișmigiu cu ea în gură/ cât să se vorbească
despre mine în The Guardian la Londra sau în Le
Courrier International la Paris/ fiindcă eu nu am avut
niciodată inima ca toată/ lumea ci doar o gaură caldă în
care poezia și-a/ lăsat ouăle la clocit” (p. 44).

Senzația pe care ți-o creează lectura textelor sem-
nate de Rodica Draghincescu e aceea a unei revolte și
a unei neputințe a adâncurilor ființei, hrănite din copi-
lărie cu experiențe filtrate diform – „[…] în fiecare
noapte pantofii ne scoteau la drumul mare/ ne băgam
până la brâu în luna plină/ ne jucam de-a leșinul până
la următorul lătrat de ziuă […]” („ghilotina hrănitoa-
re”, p. 9) – reciclate cu revoltă în țesătură nouă: pânza
de păianjen personală, adaptată măsurilor personale.
Agățarea într-o realitate reciclată, căptușită, reînnoda-
tă, începuturi și sfârșituri care compun coktailuri de
senzații care bulversează, contorsionează, flutură vola-
nele vieții în vânturi cenușii. Revoltă manifestă prin
alegerea de cuvinte cu zimți, rușinoase, mirositoare,
care sparg gheața realității și o așează în tipare necon-
forme tiparelor obișnuite. Mucegaiuri de amintiri reîm-
prospătate sub arcușul clipei. Iubirea, și ea – sau mai
ales ea – e ca o despietrificare, răsturnare de statui, mix
de licori amare și infuzii de realism dur, amar: „[…]
nimeni nu iubește destul când este iubit prea mult/ și
deci prin comparație cu zădărnicia și disperarea/ crate-
rele creierelor îndrăgostite disproporționat par/ de sus
în jos niște maree de uscat pe cerul nopții/ interioare//
[…] nu există iubire pentru inteligenți. ei stau și ascul-
tă/ doar ce li se spune indiferenți și cu nimicnicia/
identității pe limbă (presimțirile și întrebările și/
dorințele în care ne pipăim orgolioși și străini).” („ex
tunc”, p. 11). Și  „salut/ te scot din minți fiindcă nu vin/
îți e atât de frică de ceea ce nu s-a întâmplat și/ de ceea
ce nu ți-am zis/ încât ți-ai spart geamurile și oglinzile
prin care/ am trecut/ ca arhimede prin flota romană/
paralel și părtaș la tot felul de aberații fizice/ în care
celălalt coboară pe fundul apei/ în hăuri abrupte elasti-
ce și invizibile/ să scrie […]” („ca arhimede prin flota
romană”, p. 56).

III. COPILUL CU PIELE DE IARNĂ2

Și în următorul volum, Copilul cu piele de iarnă,
senzațiile și limbajul sunt aceleași:  „iubirea/ ne umflă

ca pe un balon cu heliu/ ziua o plimbăm pe stradă ca să
o vadă poporul/ și să ofteze că noi avem și/ suntem de
mână/ acolo sus.” („Convenții”, p. 83). Suntem „tot
mai diferiți și tot mai distanți/ fiecare cu lădița lui în
brațe:/ […] un ditamai întreg enigmatic/ locuim în
lagărele minții […]/ ne purtăm umbrele în spate să nu
se uzeze/ suntem The Life of the Mind […].” („Hannah
Arendt și Heidegger”, p. 85).

Tăcerea – liniștea dintre oameni și lucruri, distanța
dintre cuvântul hrănitor și ziditor, între cuvântul de
sprijin și cel de trecere prin clipe e „ca mărgelele după
ce li s-a rupt ața purtătoare// ca argintul viu în textura
lucrurilor și a ființelor încăpătoare// ca iarna când se
bagă în oase și se transformă în gânduri/ nepotrivite ca
o pungă goală […]” („Aceasta este tăcerea”, p. 93) –
după ce, mai întâi, la început a fost Cuvântul.

Realitatea, amintirile, senzațiile, filtrate diform,
hiperbolic, spectacular, compun un lagăr de vertijuri
care antrenează ființa firavă a poetului, care se vrea pe
baricade, într-un balet diform cu viața: „în aducerea
darurilor iluzorii/ în umplerea trupului cu elaion/ în
întâlniri care au fost dar nu au existat/ la ieșirea sufle-
tului din tragedie./ ca exod/ ca jertfă/ niciodată nicioda-
tă niciodată niciodată/ […] niciodată un cortegiu al
aceluiași cuvânt/ nu duce la o nuntă.” („Antonim”, p.
95). 

Naufragiat în sine, poetul se livrează pe sine ca un
bob de grâu, ca o  mască ce nu mai poate ascunde fața
în fața realității decât altcumva, ca un spectacol altfel :
„[…] pasiunile le lăsați la ușă ca și șireturile de altfel/
ele vor fi dăruite azilelor de infirmi orfani dereglați/
copii bătrâni neputincioși/ acolo e nevoie de jocuri
dătătoare de viață.” („Naufragiat în sine (I)”, p. 96).

Poezia Rodicăi Draghincescu e o provocare. La
lectură. La acceptare a unui costum de verbe și sub-
stantive alese cu grijă, numai bune să provoace ca să
îmbrace revolte și spaime și contorsionări existențiale.
O poezie ca o ciocolată cu chilly. Cu mult chilly. Care-
și are, și ea, consumatorii/ cititorii/ băutorii ei.

Note:
1. Rodica Draghincescu, Fraht, Casa de Editură Max

Blecher, 2018.
2. Livius Ciocârlie, „O voce inconfundabilă”, în

Copilul cu piele de iarnă, ed. cit., p. 11.
3. Rodica Draghincescu, Copilul cu piele de iarnă,

Cuvânt înainte de Livius Ciocârlie, Editura Tracus Arte,
2020.
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Carmelia Leonte impune un nume recognos-
cibil prin rafinament, profunzime și acuitate,
toate introspectate cu succes de-a lungul timpu-
lui, atât în poezie și eseu, cât și în roman ori tra-
duceri. În anul 2021, editează antologia poetică
„Ani de piatră”, Editura Ideea Europeană,
București, cuprinzând poeme din cele patru
volume publicate până în prezent: „Procesiunea
de păpuși” (1996), „Melancolia pietrei” (2003;
2005), „Grația viespilor” (2009) și „Fiul sunetu-
lui” (2010). După cum lesne se poate constata,
poeta este parcimonioasă în privința volumelor
editate, dovada unei autoexigențe care implică
rigoare și paciență, talent și măiestrie, însușiri
poeticești nu des întâlnite la scriptorii zilelor
noastre. Cartea este însoțită de o pertinentă
prefață, autor Emanuela Ilie, care sintetizează
temeinic și obiectiv universul poetic al autoarei
ieșene, dar și valoarea indubitabilă a poeziei
sale, care este una „de o foarte bună calitate este-
tică”, și care „se implică total în descifrarea
raporturilor dintre ființă și Ființă, dintre
existență și transcendență, dintre poezie și reli-
gie”. 

Leonte scanează, aproape chirurgical, miezu-
rile aburinde ale unei lumi nebuloase, aproape
ermetice, diformă în esență și amorfă în
aparență, ale cărei mecanisme, nu de puține ori
haotice/obscure, reglează prin dinamica lor legi
dificil de reperat, și mai greu de respectat, într-
un cronotop difuz, fractalic, devoalat secvențial
de un ochi sagace („Un ochi rotitor mă apasă”, și
„Un ochi care minte fără să înțeleagă”), dispus a
nu rata nimic din panoplia existențială &

evenimențială de care se simte structural legat,
asemenea unui „Cordon ombilical între două
vietăți ascunse”. Dincolo de epiderma protectoa-
re, este relevat palpitul unui univers aflat mereu
în freamăt predictiv și foșnet repetitiv, veritabil
intermundiu între real („Revenirea la realitate a
fost/ Ca o lovitură fatală”) și fantast, între
inserție și disecție, evidențiind imagerii dintre
cele mai bizare, meditații cu profunde accente
antitetice, revelații bulversante/angoasante, a
căror anomie debusolează și provoacă melanco-
lii (ale pietrei?), deambulează și obnubilează. 

Poeta e o contemplativă a tot și a toate,
impulsionată de obstinatele sale rătăciri labirin-
tice, cele care dau consistență arealului viețuit de
persoane și personalități dintre cele mai imprevi-
zibile, mai exponențiale, adevărate arhetipuri ale
destinului tragic (predominând cuplul mitologic
Fedra și Hipolit, dar și Iphigenia, Agamemnon,
Clitemnestra, Oreste, Elektra etc.), distribuite
într-o logică regizorală și scenografică nu întâm-
plătoare, ridicând la cote altitudinale maxime
intensitatea confesiunii și coborând la gradații
stihiale minime, tensiunea spovedaniei. 

În acest decor cu accente eline, identificarea
cu ingrata Fedra nu este chiar întâmplătoare, nici
măcar iluzorie, dar suficientă a stârni nedumeriri
falacioase, din moment ce, aproape fiecare
poem, asemenea unei fabule, se încheie cu o
sentință aforistică justificatoare conținutului tex-
tului însoțitor (cu deosebire în volumul
Melancolia pietrei, dar și în Fiul sunetului).
Pentru a da răspunsuri concludente incertitudini-
lor sibilinice și dilemelor reactivate inteligent, se
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apelează la „Marele Preot”, la „Câinele pămân-
tului”, la „Domnul Respirațiilor (?)”, la „Copilul
Soarelui” etc., în speranța (i)luminărilor unui
spirit ales, dar iconoclast, nihilist chiar, predis-
pus când la apostazie, când la parigorie, pe fun-
dalul unui trăirism efervescent, deloc comod,
acceptat din motive mai mult metafizice decât
onirice, cu azimutul îndreptat mereu spre
esențele tari ale uimirii și versanții zbuciumați ai
viscerului: „Domnul Respirațiilor s-a
înveșmântat în negru./ Poartă cu sine o carte
făcută din pielea Omului./ Nu o deschide./
Măruntaiele nepământului s-ar revărsa în afară./
Domnul Respirațiilor știe./ El murmură./ Marșul
negru al luminii./ Farmecul vieții cedează în fața
Transparenței!/ Salamandrele înfierate cu
frumusețe divină/ Fac cale-ntoarsă./ Domnul
Respirațiilor știe./ Puterea de a crește și blânda
închircire,/ Vocile tinere și sipetul de aur,/ Toate
vor veni.” (Negru). 

Recluziunea este cartografiată milimetric,
ordonată matematic și disipată restrictiv dincolo
de zidurile constrângătoare eului ființial, autoa-
rea conștientizându-și cu eleganță carteziană,
adesea ceremonioasă, propriile limite ontologice
și evanescențe distopice, mărturisite prin grila
unui patetism reținut, a unei religiozități asuma-
te, convinsă de avantajele paradoxului liturgic
„non credo, oro”. Stările, evaziunile, umorile
sunt geometrizate cu firul de plumb al
observației, analizei și disimulării, trasate discret
pe nisipul fin al închipuirii controlate și
direcționate spre tărâmuri mai mult fantaste
decât concrete, împovărate moderat de o spiri-
tualitate/simbolistică sclipitoare, de o intuiție
percutantă, asezonate cu o provocată solemnita-
te dorită („Solemnitate, hăituiește-mă!”, p.125),
adeverind apoftegmatic constatarea poetei, într-
un interviu tv., „am scris aceste cărți pentru a
demonstra că exist”.

Precum la Aurel Pantea, negrul este culoarea
dominantă („Carul negru al copilăriei”, „Zbor
negru”, „Lăutarii, dănțuitorii s-au îmbrăcat în
negru”, „Bărbați negri”, „ Un animal negru va
face umbră”, etc.), care prin denotația lui cir-

cumscrie o mare cantitate de îndoială, pesimism
și tristețe generalizate, refulate segmențial în
doze homeopatice subiacente credinței
(„Palmele mele sărută chipul glorios al perete-
lui./ Dar ele căutau fața lui Dumnezeu!.”),
penitenței, izbăvirii, clamorii, erosului („Iubirea
are dinții albi”), mărturii ale unor mici/mari apo-
calipse personale relevate (și) prin mai sus amin-
titele personaje mitologice, tot atâtea simboluri
ale ratării, trădării, predestinării, vinovăției,
amărăciunii etc.

Laserul interogațiilor străbate ofensiv mate-
ria aflată în continuă metamorfoză, neutralizând
partea iluzorie a unui topos închis, dar casant,
redus percepțiilor, viziunilor și senzațiilor neos-
tentativ de sugestive, provocatoare de cutume
mefiente și deambulări inerente, pe un back-
ground în care biografismul lipsește cu
desăvârșire iar metaforizarea este complet elu-
dată, afină, în acest sens, poeziei Angelei
Marinescu. Adesea, Carmelia Leonte devine
intolerantă chiar cu propriile obsesii, canoane,
sentințe, pe care le interpretează, decodifică, cla-
rifică în cele mai originale moduri posibile, din
cele mai întortocheate unghiuri admisibile, într-
o înlănțuire osmotică a consimțământului cu
negația, a luminii cu întunericul, a dogmei cu
dialectica, oripilată de evidențe și veridicități,
vectori inacceptabili pe pânza de păianjen a efe-
meridelor halucinogene și deșertăciunilor auste-
re.

Este simulată stăpânirea de sine, dar, dincolo
de aparențe, se ivește ea, fragilitatea, bine camu-
flată după faldurile entropiei, este dejucată
incantația în favoarea hybrisului personal, într-
un ecart temporar înmărmurit doar în prezentul
care contează, trecutul care agasează și viitorul
care nu mai contează. 

Crepusculara adiere trakliană („Lăudați-l pe
acest străin!/ Pare un războinic din vechime/ Dar
blândețea lui acoperă pământul”,p. 235) flanea-
ză incertă de o parte și alta a unei linii de
demarcație a ascezei cu litania, a resemnării cu
încrâncenarea, disipate cât să releve inconfortul
cotidianului evaziv, cât să cutremure o hipersen-
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sibilitate accentuată, dispusă a înregistra seismo-
grafic abateri de la norme morale nu clasice,
cum s-ar crede, ci de la cele care fac parte din
codul personal de valori, ierarhizate într-o taxo-
nomie conexă rigorii, gravității și înțelepciunii,
calități definitorii autoarei. Acestora le-am putea
adăuga reflecția și analiza, de o foarte bună cali-
tate introspectivă, pe un fundal poetic antieufo-
ric, antiextaziant și antisocial, căci deliciile
actantului sunt și acele nostalgii de neevitat, de
neuitat (unele la limita unei iubiri extrem de
nebuloase), care nu deschid barierele unei lumi,
ci din contră, par a le închide, fiind ele accesibile
doar inițiaților, intuitivilor, doar ei putând desci-
fra taine travestite în ceața unor lecturi, întâm-
plări ori experiențe suficient de amprentate
memoriei afective, încât să impresioneze
răvășitor eul mărturisitor. Unda de șoc
emoțională, dar și ideatică, despică „pielea omu-
lui” precum un bisturiu esoteric dispus a scor-
moni ancestralitatea ambiguității umane, ele-
mentaritatea și enigmele care-i aureolează statu-
tul identitar, poeta având ca reper propriile
neliniști și zbateri, ea fiind cea care mai mult
întrebă decât răspunde, mai mult refuză decât
acceptă, mai mult ascunde decât relevă (dar și
invers), într-o hermeneutică de aleasă clasă
interpretativă, sintetică și concluzivă. 

Imploziile intimiste sunt rafinat esențializate,
ele scot la vedere nu numai cernoziomul fertil al
spiritualizării, dar și impurități detestabile, pe
care poeta nu ezită a le exfolia și consemna cu
atenta acribie a purismului poeticesc și a
verticalității cărturărești, pentru că nu mi-o pot
imagina pe Carmelia Leonte decât asemenea
unei insecte care se zbate, în zadar, în nucleul
înrobitor al unui chihlimbar bătrân, dar briant.

Prezența thanaticului accentuează tensiunea
aprehensivă aflată mereu în mobilizare concep-
tuală, cea care pune umărul la pietrificarea ani-
lor dintâi și din urmă, dovezi ale unor mărturii
care au calitatea de martor în derularea unui
timp extrem de subiectiv, de contrariant prin
neantizarea lui dureroasă, dar și al unui spațiu
ideatic subteran prin constituția lui mineralizată

la maxim de cristalele aspre ale „pietrelor” des-
tinate unor altfel de temple, mai trainice prin
armătură, dar mai evanescente prin structură, a
căror destinație poate fi chiar nimicul, zădărni-
cia, indiferența, uitarea: „Nu există moarte/ Mai
înaltă decât privirea./ Moartea, ca să vină, trebu-
ie să se subțieze,/ Să ia culoarea irisului/ Și să
treacă prin fanta retinei./ O clipire din ochi, din
ochii tăi,/ Îi ia puterea./ Se face ca o apă care
îngheață./ Apoi urmează alte priviri,/ Încrucișare
de spade,/ Sufletul ca o lamă./ Adevărata moarte
se teme de privirea ta” (Nu există moarte).

Anii de piatră ai Carmeliei Leonte sunt anii
ei foarte buni, cei care demonstrează, în ciuda
discreției, că poeta există. Și nu oricum, din
moment ce la sfârșitul lecturii ne întrebăm o dată
cu ea: „Cine ești, legiuitor de piatră?”.
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Cu ani în urmă, la o lansare de carte, o doamnă
doctor cu suflet generos și poetic, relata o mică întâm-
plare care m-a marcat pe veci. Era într-o biserică, la
botezul unei fetițe, care mai avea un frățior de patru-
cinci ani. După ce s-a încheiat ceremonia, în timp ce
participanții discutau ori se rugau, băiatul s-a apropiat
de nou-născuta rămasă o clipă singură și i-a șoptit:
„Spune-mi, cum mai e acolo? că eu am început să
uit…”.

Mi-au revenit în minte aceste cuvinte în vreme ce
citeam, cu o aparte înfiorare, noul volum de versuri al
lui Shanti Nyala (Mi se spunea Lemuriana, Iași,
Cartea Românească Educațional, 2021) . Și nu m-am
putut împiedica să mă întreb: cum o fi, oare, ultima
dimineață și ultima noapte a unei mari civilizații?
Shanti pare să știe. Shanti își amintește. Oniric, vizio-
nar, imaginar, prea puțin contează ce căi alege spiritul
ca să străbată timpuri și spații înainte și înapoi. Shanti
ține în mână „cristalul de opal” lemurian al focului
sacru, reconstituind o lume de har și lumină, în care și
ea, la fel ca locuitorii acelui ținut dispărut –Lemuria
sau Mu – se hrănește cu iubire și respiră prana. Nu
știm mai nimic despre lumea aceea, și ce am știut am
uitat. Pare-se că civilizația pașnică și înfloritoare din
mijlocul Pacificului ar fi atras atenția belicosului neam
al atlanților de peste ocean, deținători ai unei tehnolo-
gii explozive, manipulatori de energie în cele mai peri-
culoase forme ale ei, aflați în căutarea unui loc bun de
expansiune și îngenunchiere de suflete. Apoi, odată
ales obiectul dorinței, urgia s-a abătut asupra continen-
tului și, într-o singură zi, Le-Mu-Ria murea, trecând în
legendă. 

Din fericire, legendele lasă urme, Graalul nu e doar
un simbol, iar tăblițe transmise în limba demult uitată
a poporului naacal, pe care, se spune, doar trei preoți o
mai vorbeau în India cu un veac în urmă, au făcut să
învie sub pana poetei nevoia de deslușire a vocii care,
subit, a început să-i cânte în sânge, căci „Lemuria-și
deschide-n suflet poartă/ Din viitorul fostului trecut”.
Nu știm dacă, pe tainice cordoane de argint, Shanti o
fi urcat până la tăblițele în limba naacal prin care

informații prețioase vor fi infiltrat alte civilizații stră-
vechi. India și Egiptul mai cu seamă par să datoreze
mult acelui popor mitic, și se spune că învățăturile
transmise prin Buddha și Osiris, ba chiar și prin preoții
daci oficiind în munții lor de săcărâmbit și silvanit,
toate aceste rostiri rotunde și perfect maturate și-ar
avea originea în acele ținuturi.

„Trec basme, căruțe și fum” prin poemele avântate
ale lui Shanti, care ridică cortina de aburi peste sensuri
și semne, prinzându-și „din tinda lumii floarea tracă”
și apucând „luna-n pumni/ cu tot cu cer”, căci sufletul
îi e Talita Koumi, cuvânt magic de trezire, ce răstoarnă
distanțe și înnoadă timpul înapoi în veșnicie. Partea
cuprinde Întregul care, viu, „tresare” și se strânge lao-
laltă, cum povestește fabuloasa Svetasvatara
Upanișad, iar energia infinită a Akashei redeschide un
ciclu cosmic, ce stătea în adormire, precum regele
Arthur în Avalonul său, și suflu-i începe să se ridice,
căci „ce moare pe pământ renaște-n ape,/ Ce naște-n
ape va trăi oricând.”

Shanti se face voal și cupă, prin ea trec și se rea-
prind scântei revelatoare, și ea însăși trece unduioasă
prin iubirea pământeană spre împlinirea în receptaco-
lul memoriei, întru reîntregirea în Unus mundus.
Iubirea, eros și agape, respiră în fiecare alexandrin,
trupul i se frânge în tării, aidoma lui Purusha – „Ți-aș
scrie cu mine pe cerul deschis” –, neînfricat, neîndoin-
du-se că sămânța a tot ce este, Unu în multiplu,
înflorește în eter și îmbrățișează totul, rotund, în clipa
infinită. E mult, prea mult de când am ieșit din curge-
rea universală și am sărit pe mal, privindu-ne
ipseitățile sfârtecate. A venit vremea, ne spune Shanti,
să ne întoarcem în sferă, în acel vortex vibrator, al
cărui câmp de forțe nu ne poate conduce decât spre
desăvârșire.

Lemuria nu a murit. Cu toții am fost acolo cândva
și toți purtăm în noi acel miez fierbinte în care stă scri-
să memoria universului. Lemuriană conștientă și asu-
mată, Shanti se face cântare a cântărilor pentru a trezi
în noi nostalgia curată a întregului, pe care-l vom
regăsi când ne va slei propria imperfecțiune.
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Dorina Măgărin, la a doua carte de proză (prima
a fost Galeria oglinzilor (proză mai mult sau mai
puțin scurtă), Idiomela nababului putând fi intitulată
„proză mai mult sau mai puțin lungă” (deoarece trei
dintre texte sunt practic scurte romane, ca să nu spu-
nem nuvele: Blazonul familiei sau Idiomela nababu-
lui, În vâltoarea vieții și Răscolitoare toamne; prin
complexitatea construcției, raportarea la timpuri,
spații, comunități), seduce, captează atenția și bună
voința cititorului printr-o țesătură textuală (textura
textului, sic!) de o autenticitate aparte, de cetățean-
scriitor al lumii întregi, dar și, particularizând, al
Banatului etern în „fruncea” României.

Dorina Măgărin propune o literatură care, dacă
este să facem o primă și ultimă legătură cu cartea de
debut (necitită de subsemnatul), te privește în ochi
(adică în suflet, fiind scrisă și cu sufletul!), unul din-
tre personaje, chiar din textul ce dă titlul volumului,
Ligia, observând la un moment dat: „Așa a priceput
de ce unii oameni o priveau în ochi, iar alții își arun-
cau privirile în altă parte, a înțeles că trăiau în lumea
oglinzilor, în interiorul sau în afara lor. Ajungând la
concluzia asta, Ligia a decis să acorde din timpul ei
prețios doar celor care știau să o privească în ochi,
direct” (p.15).

Nefăcând greșeala de a confunda naratorul/nara-
toarea cu scriitoarea, putem observa că și personaje-
le pot fi privite în ochi (de către cititor sau autor!), și
ele pot privi, se prea poate spune că unora li se acor-
dă mai mult sau mai puțin timp și spațiu și din aceas-
tă perspectivă. Așadar, mai mult proustian decât
stendhalian, Dorina Măgărin reușește să schițeze ori
să finalizeze portrete memorabile, unele devenind
personaje memorabile. Se ghicește printre rânduri o
mare sete de noblețe: „Doamne! Unii sunt atât de
săraci sufletește și spiritual că nicio avere nu-i înno-
bilează, din contră, îi coboară până în adâncurile
cele mai întunecate și, totuși, aceștia sunt fruntașii
societății noastre. Țara noastră este mereu în criză și

mereu lipsită de speranță, așa că trebuie să punem în
aplicare fuga?... Dincolo de podul tristeții constată-
rilor sale, Antonia încerca să le fie aproape celor
dragi, împărtășindu-le ceea ce gândea, scriind.”
(p.95)

La „galeria” personajelor memorabile se adună,
deja, Ligia, Antonia (din „În vâltoarea vieții”),
Amelia (în „Răscolitoare toamne”), trei femei (atâ-
tea cărți și filme cu… trei femei!) care ar fi putut fi
„legate” literar cam cum a făcut Michael
Cunningham în „Orele” (m-am gândit să compar sti-
lul Dorinei Măgărin cu acela din romanul ecranizat
cu Meryl Streep, Julianne Moore și Nicole Kidman
în rolurile principale), rezultând un roman, iar nu
trei nuvele extraordinare, printre cele mai interesan-
te citite în ultimul timp, texte literare care unesc
lumi, destine, intervale de timp! Refuzând „oglinda”
stendhaliană, după cum scriam mai sus, scriitoarea
realizează sui generis o altă căutare a timpului „pier-
dut”.

Apropo de titlul ales al cărții (cf. dicționarelor:
idiomelă (Biz.) (< gr. [τροπάριον] ιδιόμελον [idió-
melon]), imn (1) în formă de tropar*, cu text în
proză, care are melodie proprie (neîmprumutată); nu
servește ca model altor cântări. Este alcătuită uneori
din mai multe strofe, chiar și neasemănătoare și
așezate pe melodii diferite.), muzica, muzicalitatea,
armonia (și dizarmonia, prin contrast), trimiterile la
șlagăre, muzica populară, șansonete, muzica clasică
sunt deosebit de importante în construcția întregii
cărți, care are firul său roșu, care leagă totul, indife-
rent de dimensiunile textelor sau de faptul că perso-
najele sunt diferite: dragostea de oameni și de viață!

Așa cum observă și Mirela-Ioana Dorcescu pe
coperta a IV-a, este vorba și despre dezamăgiri,
zădărnicie, dar nu absurdul și existențialismul, prin-
tre altele, au ultimul cuvânt: dacă ne gândim la
nenumăratele personaje copii, la lumina care se des-
prinde din paginile cărții când se rememorează anii
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copilăriilor diverselor personaje, feminine majorita-
tea, dar nu numai, înțelegi că nu totul „stă sub sem-
nul nimicniciei”! Și al suferinței, deoarece mai avem
și definiții precum aceasta de mai jos, dată de fratele
Ameliei:

„Iubirea este elementul esenţial, care conferă
unitate şi infinitate creaţiei, devenirii, mişcării uni-
versale, este specia superioară conştientă cu scop a
acestei mişcări, care depăşeşte raportarea corporală,
predominant sexuală şi animalică la mediul natural
şi social şi îl transcende, obiectivându-se dincolo de
ordinea instituţională atotcuprinzătoare, prin con-
stanta creaţie şi recreaţie personală; acestea gene-
rând mai departe, creaţii şi recreaţii familiale, comu-
nitare, sociale, istorice…

Cine iubeşte suferă! Nu crezi???...” (pp.183-
184) La pagina 190 se scrie: „Doar dragostea poate
să rezolve multe…” Un aforism de reținut este la
pagina 16: „Întotdeauna dragostea se naște între cer
și pământ, în împărăția lui Hefaistos și-n deșertul
singurătății.”

Dintre multele povești de iubire relatate mai pe
larg sau mai pe scurt în carte, care pot fi și între par-
teneri diverși, dar și dintre membrii unor familii,
implicând devoțiune frățească, părintească, filială,
agape care va să zică, ne-am putea opri la câteva,
dacă spațiul tipografic ne-ar permite… Să zicem,
din „Vă place Brassens?”, trimițând oarecum la
„Aimez-vous Brahms?” (cartea lui Françoise Sagan,
filmul cu superbii Ingrid Bergman, Yves Montand și
Anthony Perkins), unde avem un personaj masculin,
Gregory, care a avut patru căsnicii, mai mult sau mai
puțin ratate (în text: „După patru căsnicii ratate…”,
p.241), și tot se mai gândește la „o iubire-frescă”,
Ilioara din copilărie-adolescență… În finalul
aceleiași povestiri, aflăm și emoționanta legătură
dintre un copil și mama sa care a înnebunit și care
putea fi îmblânzită doar cu cântecele lui Brassens!

Sunt surprinse medii diverse, sociale, dar parcă
este un accent pus în plus pe experiențe din mediul
educațional și cel spitalicesc, al sănătății; ca de obi-
cei, suntem purtați din perioada celui de-al doilea
război mondial, dar avem și relatări din primul răz-
boi mondial, chiar în primul text (mai exact cu ce se
întâmplă „în urmă cu aproximativ o sută douăzeci și
cinci de ani”, p.21), până în zilele noastre; de la
Paris (cum observă și prefațatorul, Cornel
Ungureanu, spiritul neo-galic este cel mai prezent,

prin muzici, cărți, filme!), Londra, orașe din Canada
și S.U.A., la Istanbul sau Grecia; dar, într-un fel,
cam toate drumurile se… întorc spre Banat, dar și
Oltenia! Oamenii, aproape ca în tragediile grecești
vechi, își propun mai toți să-și depășească condiția,
„grupul karmic”; de aici mulți își încearcă destinul
sau norocul și în țări străine, sau pleacă de la sat la
oraș; sunt multe referințe și la filme, câteva și la tea-
tru; dar cele strict livrești sunt cele la care ne vom
opri: de la „Enuma eliș”, Cartea Facerii din mitolo-
gia sumeriană, și „Cartea egipteană a morților”,
Homer, tragedienii greci, până la Baudelaire,
Breton, Joyce Mansour, Proust, Hugo, Goethe,
Romain Gary, Pessoa, Anne de Noailles, Kavafis,
Petros Malamidis, Nichita Stănescu (nu este vorba
serios de vreo ordine în enumerarea mea!) și multe,
multe altele, toate aceste referințe ajută la realizarea
caracterizării personajelor, la prezentarea epocii
(anii 70, cu Iva Zanicchi, Georges Brassens,
Aznavour, Moustaki ș.a.)...

Dacă se tot bate apropo la „Lulu” de Alban Berg
(după texte de Wedekind, p.163), Dorina Măgărin
aproape că propune o operă literară, măcar parțial…
dodecafonică, în care nu numai omului i se aduce
omagiu, ci și Naturii, în pagini antologice, care ne
confirmă ceea ce am schițat mai sus:

„De-a lungul pistei erau flori albe de trifoi sălba-
tic, ici şi colo câte un smoc de trifoi roşu, cu flori
violacee, grupate în capitule ovale, maci sălbatici,
cu câte cinci sau mai multe flori pe o plantă îşi flu-
turau gingaşele petale roşii, frunzuliţe metamorfoza-
te, delicate ca şi aripioarele libelulelor, sepale galbe-
ne, răsfirate, întinse, lânoase de-ale unei specii erba-
cee numită Piciorul cocoşului, lăptucă, plantă ce-i
face fericiţi pe iepuraşii care o ronţăie, lobodă sălba-
tică cu frunze triangulare, urzici cu tulpini şi frunze
acoperite cu peri urticanţi, cu seminţe în vârf,
seminţe care îţi regenerează sângele atunci când le
consumi şi soc, multe flori de soc, parfumul florilor
hermafrodite de soc amestecat cu mirosul ierbii
crescute nebuneşte după ploile de lungă durată, au
făcut-o să încetinească pedalatul şi să absoarbă culo-
rile vesele din natură, să asculte cântecul cucului:
cu-cu, cu-cu, cu-cu! Forma florilor de soc o făcu să-
şi amintească de angioarhitectonica vasculară a rini-
chiului obţinută prin injectarea de substanţă plasti-
fiantă colorată în roşu pentru artera renală şi în
albastru pentru vena renală, studiată la o oră de ana-
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tomie sau de fantasmele recifurilor de corali văzuţi
pe la Discovery Channel. Din senin Ligia se trezi
cântând: Cucul, sus, pe-o rămurea, tare frumos glă-
suia…

Se pare că Fata de păstor era cântecul preferat al
mamei sale, căci de câte ori se nimerea să meargă pe
la maică-sa, prin clasă, la orele de muzică doar cân-
tecul acela îl auzea. Doamne, cât de frumos era con-
certul greierilor! Broaştele nu se lăsau nici ele mai
prejos cu orăcăitul, pescăruşi mai mici decât cei ce
trăiesc la malul mării, de un alb spălăcit, de mărimea
unui pumn de copil sau aproape cât trei vrăbiuţe la
un loc, zburau alene în toate direcţiile. Perechi de
guguştiuci cu penajul cenuşiu-brun pe spate şi câte o
dungă subţire, neagră, pe gât, de parcă ar fi fost o
bentiţă ce trebuie purtată zilnic, aşa cum purtau ele-
vele la şcoală, doar că bentiţa de pe capul şcolăriţe-
lor era albă-albă, nu neagră ca a guguştiucilor sau
fluturi mici, cu aripile anterioare de culoare albă, un
alb străpuns de câte o dungă subţire-subţire, abia
perceptibilă, de un maro închis, cu câteva puncte
maro pe margine, fluturi ce aveau

colorit foarte divers, cu aripi prelungite în formă
de coadă de rândunică, fluturi albaştri, cărora le
ieşeau în evidenţă antenele lungi, plasate lateral, dar
şi picioruşele de dimensiuni medii, păreau că aţâţă
intrigile din comediile lui Marivaux, în timp ce

vreun bărbătuş rătăcit prin iarba necosită îşi
chema făzăniţa. Cu siguranţă că fluturii erau puiuţi,
erau copilaşi, nu se aflau în etapa finală a ciclului lor
de viaţă aşa ca miile de fluturi văzuţi în Petaloúdes,
fluturi care migrează acolo atraşi de mirosul arbori-
lor orientali pentru a se reproduce. Privea la muşu-
roaiele de furnici negre-negre, ce se înşirau de-a lun-
gul pistei şi ieşeau mai bine în evidenţă în locurile în
care iarba fusese cosită. Micuţele insecte erau liniş-
tite, doar înainte de zilele ploioase erau agitate nevo-
ie mare, dar în ziua aceea erau liniştite. Ligia a fost
depăşită de un cuplu de ciclişti. Domnul îi spunea
doamnei: Na, până la urmă aţi ajuns! Doamna îi răs-
punse domnului: Da, am ajuns!... Sub influenţa
medicamentelor nu ştiu ce face, ia atâtea! Ligia opri
bicicleta şi se aşeză pe iarbă, într-un loc cu multă
volbură înflorită. Se uită admirativ şi la zecile de fire
încâlcite ale plantei perene, ale căror flori mici, albe,
în formă de trompetă, păreau a fi slujitorii ce aşteap-
tă ordinele mai-marilor, adică ale Sânzienelor, zâne
bune, împletite în atâtea cununi de fete, ani de ani,

împletite în atâtea cununi şi tot atâtea vise. Ciulinii,
nu aşa de înalţi şi nici atât de suculenţi, dar nici atât
de frumoşi precum ciulinii văzuţi pe dealurile din
vecinătatea Lacului Razelm, păreau a fi regi mai
greu de abordat. Ei, câteva fire rebele de usturoi săl-
batic, parcă ar fi vrut să le dea peste nas înfumuraţi-
lor ciulini, iar bănuţeii păpădiilor dădeau impresia
că râd de toate astea, galbenul lor contrastând cu
verdele puternic ce trona peste întreaga întindere de
pământ, verdele puternic ce înseamnă libertate,
sănătate. Rar se înălţa din stufărişul de la marginea
apei curgătoare câte o barză cu vreun sfrijit de şarpe
în cioc, care de jigărit ce era nu avea nici măcar
puterea să se zvârcolească. Vaci bălţate, cu pete
mari, albe şi roşcate sau albe şi negre, precum şi
capre albe, cu blana miţoasă, păşteau în tihnă. Din
când în când se auzea sunetul tălăngii prinse de gru-
mazul vreunei cornute. Liniştea patriarhală era con-
turbată de onomatopee de genul: cri-cri, tvi-tvi-tvi,
gara-gara, cri-cri, tvi-tvi-tvi, gara-gara, cu-cu, cu-cu,
cra-cra-cra, muuuu-muuuu, gu-guştiuc, gu-guştiuc.
Guuuguuştiuc eu sunt turc, guuuguuştiuc eu sunt
turc, spunea actorul principal din filmul de comedie
Păcală.” ș.a.m.d. (pp.17-20, dar și în alte pagini).
Parcă suntem într-o carte de Gerald Durrell, parcă
ne aducem aminte de Sadoveanu sau de Calistrat
Hogaș, ca să nu ducem până la Odobescu, cu ale sale
pagini încă aproape de negelat în literatura noastră,
cel din „Pseudo-Kynegetikos”, tot cu foarte multe
referințe culturale…

Bref, dacă „istoria este o necesitate pentru a
învedera adevărul”, după cum se scrie la p.248, pen-
tru frumusețe (a adevărului, dar și pentru mai buna
empatizare, după cum bine observa Guzel Iahina
într-un interviu) este necesară beletristica și…
știința refacerii lumii, după cum ni se mărturisește:
„…lumea se reface mâncând fructe și visând!” (p.
97).

Și la final poți avea revelația: cartea poate fi…
citită și ca un fruct! Care are și ochi!

______________
Dorina Măgărin, Idiomela nababului, Ed. David Press

Print, Timișoara, 2020.
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Cunoaștem în cursul vieții noastre de aici, de
pe Pământ, oameni de toate soiurile: și buni, și
dedați răului, și generoși, instruiți, dăruiți cu
inteligență și putere de a se adânci în cercetarea
unui domeniu sau altul, inspirați, cu energii
nebănuite și cu Darul de a se dărui unei profesii,
meserii, arte, științei, culturii... dar și
individualiști, nepricepuți, leneși, lipsiți de darul
inteligenței..., invidioși, geloși mai cu seamă pe
cei din apropierea lor, cu care au a împărți aerul
unui birou, unei catedre, unei universități, unei
comunități oricare ar fi ea... și tot așa.

Spre zenitul drumului nostru în Lumină
constatăm, cu amărăciune, uimire, dezgust... că
numărul celor care înseamnă CEVA în viața
noastră este tot mai mic.

Mi se întâmplă adesea în ultimii ani, luând-o
la pas prin Iașul memorial, dar nu numai atunci,
să observ că mulți dintre cei care au însemnat
CEVA în special în viața Cetății noastre, au lăsat
goluri greu de umplut. Sigur, va înțepa cineva
vorba, lumea nu începe și nu se sfârșește cu o
anume generație, straturi-straturi, istoria culturii,
de pildă, a unei Cetăți, crește cu fiecare din aces-
te promoții. Mai grav mi se pare, că Emanația de
după 1989 crede că ea este buricul pământului și
al culturii, spre exemplu (dar nu numai), și că
totul trebuie luat de la zero, și că totul începe cu
cei care sunt acum la pupitre. Se vor dumiri
cândva că nu așa stau lucrurile...

Luând-o, cum scriam mai sus, la pas prin
Iașul memorial, constat, spre exemplu că: profe-
sorul Constantin Ciopraga nu mai este acasă; bat
la poarta din apropierea Goliei și nu-mi
răspunde nimeni. La ușa apartamentului din

zona Păcurari a profesorului Gavril Istrate (pe
care l-am avut, cu bucurie și uimire, la
Aniversara 40 a promoției filologiei din 1972) –
la fel. În cămăruța de la Muzeul Sadoveanu din
Copou, la demisol, unde știam că a meditat,
lucrând la cărțile sale în ultimii ani, profesorul
Alexandru Husar, s-a așternut o liniște de plumb.
Tot în creasta Copoului te prinde dorul de acad-
emicianul Valeriu Cotea. Nici în apartamentul
din Piața Unirii, nici la Universitate și nici într-
un salon de îngrijire medicală din Valea Lupului,
unde l-am vizitat până-n ceasul din urmă, o dată
și cu dragul actor Dionisie Vitcu, nu-l mai aflu
pe minunatul, aristocratul cu fineți franțuzești în
comportament, profesorul Liviu Leonte; cu mult
iubitul nostru prof de Toponimie literară, Ilie
Dan, se întâmplă la fel. E plecat și El să citească
versuri stelelor. Dar și de ici și de colo răsar din
duhul Iașului și alții, plecați într-o lume, se zice,
mai bună, precum: majoritatea profesorilor
noștri de la Filologia ieșeană, apoi scriitorii
Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi, Corneliu
Sturzu, Corneliu Ștefanache, Ion Chiriac, Virgil
Cuțitaru, Stelian Baboi, Vicențiu Donose, chiar
Horia Zilieru, încremenindu-i și lui și pasul și
lira... și alții, și alții... și, Doamne... cum se duc
și iar se duc de rămâi de tot năuc...

Noi ne-am bucurat de aceste „sânte” firi câtă
vreme îi aflam acasă ori la reviste, catedre, fes-
tivaluri, șezători literare, dialoguri, prelecțiuni,
cenacluri etc. 

Între personalitățile emblematice ale culturii
române la Iași din ultimii 50 de ani... descopăr în
cartierul Păcurari, în apropierea străzii G.
Ibrăileanu, pe cineva drag, căruia îi datorez prea
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multe pentru a le înșirui... Aici – o fereastră de la
un apartament doldora de cărți și reviste stă
luminată mai toate nopțile, dar nu deranjez să
sun la interfon, ci la telefon, să aflu ce mai face
și la ce mai lucrează PROFESORUL PAVEL
FLOREA.

Îmi răspunde, de fiecare dată, bucuros de
„deranj”, calm, amabil, senin, înțelept, împăcat,
pare, cu lumea în care a trăit și-n care a ctitorit
multe: și Cărți, și Destine, și Cariere, și Instituții,
și Manifestări culturale emblematice, și Catedre
filologice... Cineva i-a găsit un supranume:
OMULBUN. I se potrivește perfect.

Acesta a însemnat CEVA important, pozitiv
și-n viața culturală a Cetății, și-n viața
universitară de la Iași și Bacău, a fost nu doar
model ci a vegheat atent și cu dragoste și gen-
erozitate la creșterea unor universitari tineri, în
special de la Universitatea „Vasile Alecsandri”
din Bacău.

De lucrat, îmi spune, se adâncește mai toată
vremea în OPERA lui EMINESCU. Iar și iar,
până la amănunt, până la maxima înmulțire a
surselor documentare... Dar și în cea a
„Convorbirilor literare” (n-a epuizat subiectul,
deși teza de doctorat pe această temă este o
dovadă că cine va dori să cunoască viața acestei
reviste, trebuie să recurgă și la studiile profe-
sorului Pavel Florea).

Ce-a mai făcut acest OMBUN? Păi... cam tot
ce s-a făptuit din 1972 până în 1989 în Cultură la
Iași (deținând în acești ani responsabilități și
putând iniția, finanța, organiza, veghea la cele
mai importante fapte culturale) poartă pecetea
personalității sale.

Voi enumera doar câteva (în totalitatea lor
vor putea fi „detectate” în Istoria vieții cultur-
ale ieșene în comunism – 1944-1989, care stă să
apară în curând, grație susținerii financiare a
Primăriei Iașului, Primar Mihai Chirica). 

În anii la care ne referim a coordonat Cultura,
Sănătatea, Învățământul, cu echilibru și
înțelepciune, cu maximă atenție privind cti-
torirea și nu desființarea compartimentelor aces-
tor sectoare într-o perioadă în care existau

nenumărate rigori, constrângeri, restrângeri,
desființări, subfinanțări etc.

Iată ce trebuie numaidecât pus în „vitrina”
profesorului Pavel Florea și acum la aniversarea
a 85 de ani de viață dedicată culturii și
învățământului: – a patronat și prefațat apariția
volumului Asterix cuprinzând creații în versuri
și proză, ale unor tineri , membri ai cenaclului
„Mihai Eminescu” de la Casa de cultură a
studenților în special, lansând, practic, o nouă
generație de creatori. Câțiva dintre aceștia s-au
impus în literatura română în ani. A pariat și a
câștigat Literatura...; – a aprobat și a vegheat la
înființarea Cenaclului literar „Junimea” de la
Casa Pogor, cu o activitate care l-a impus și pe
plan național; – a determinat, a aprobat și
susținut financiar celebrele Prelecțiuni ale
Junimii de la Casa Pogor, la care au fost invitați,
între alții, și: Ioan Alexandru, Ana Blandiana,
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Gabriel Liiceanu,
Andrei Pleșu. Fără aprobarea Domniei Sale, ca
șef la cultură, riscând și primind atenționări în
acest sens de mai sus nu s-ar fi putut organiza
aceste manifestări extraordinare la care
Saloanele Casei Pogor de la parter erau uneori
prea mici pentru publicul rafinat al Iașului,
întrucât toți cei enumerați aici aveau restricții...
A făcut-o însă spre binele Culturii și al dorito-
rilor de Cultură ieșeni; – a avut ideea organizării
și a susținut Târgul de ceramică „Cucuteni
5000” – care continuă a trăi și azi în Parcul de
cultură Copou (pe care tot Pavel Florea la numit
astfel); – a determinat deschiderea Expoziției
permanente din Parcul Copou „Eminescu la
Iași”, ca și, mai apoi, a Clădirii monument
dedicată Muzeului „Mihai Eminescu” de azi,
inaugurat în august 1989 (dăruind celor
interesați toate volumele manuscris ale lui
Eminescu, fotocopiate prin finanțarea cu risc a
Comitetului de Cultură – prin Pavel Florea); – a
salvat Bojdeuca „Ion Creangă” din Țicău, care
stătea închisă de destulă vreme în ideea
dărâmării și reconstruirii din temelii, prin consti-
tuirea unei Comisii județene de patrimoniu și
luarea unei Hotărâri corecte și înțelepte; – a pro-
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pus și organizat „Jurnalul Artelor” – manifestare
complexă, la Teatrul Național din Iași, de mare
succes și rezonanță la care participau scriitori,
artiști plastici, muzicieni, actori, universitari,
critici și istorici literari...; – a urmărit pas cu pas
construirea clădirilor din curtea Bojdeucii din
Țicău și a celei din Parcul Copou, dedicate
Centenarului EMINESCU – CREANGĂ –
VERONICA; – a susținut, impus și participat
efectiv, alături de Uniunea Scriitorilor și alte
instituții, la buna desfășurare a tuturor edițiilor
Festivalului Național de Poezie „Mihai
Eminescu”, din 1968 și până în 1989; - a salvat
Corurile Filarmonicii și Operei din Iași, prin
obținerea acordului unor întreprinderi ieșene
pentru finanțare și încadrarea unor soliști în
întreprinderi pentru a nu li se reduce posturile...;
A vegheat, între multe altele, și la inaugurarea
Muzeului „Alexandru Ioan Cuza” – Castelul de
la Ruginoasa și a tuturor secțiilor și muzeelor
din județul Iași. Să ne aducem pururi aminte de
aceste fapte culturale memorabile determinate,
patronate, organizate, susținute în principal de
profesorul PAVEL FLOREA. Dar sunt mult mai
multe: lucrătorii din cultură au găsit întotdeauna
la Pavel Florea înțelegere, simpatie, susținere
concretă, pentru obținerea de locuințe ori
încadrări și slujbe etc.

După 1990, împreună cu alți universitari
ieșeni, a revitalizat Facultatea de Litere a
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Concret – a înființat Catedra de Limba și
Literatura română. Când a preluat șefia acestei
catedre, profesorul Pavel Florea era singurul cu
studii doctorale. La pensionarea sa... toți mem-
brii catedrei obținuseră doctoratele ori erau doc-
toranzi. Membrii acestei catedre îi datorează,
practic, cariera lor științifică și cea de cadre uni-
versitare...dar recunoștința și aducerea aminte
sunt flori rare, foarte rare. Nici aceste fapte nu ar
trebui uitate, dimpotrivă, prețuite, recunoscute și
puse în „lumină”. Și aici a salvat destine ce
stăteau a fi frânte de obtuzitatea și lăcomia și
corupția unor deținători de funcții în facultate.
Dor aceste adevăruri, dar profesorul Pavel

Florea nu a cerut și nu a acceptat avantaje mate-
riale, i-au fost străine asemenea metehne – la
mare „cinste” în lumea de azi. A rămas același
OM blând, curat, BUN, generos, descins dintr-o
familie sănătoasă de bucovineni cu frica lui
Dumnezeu și cumsecădenia și cinstea recunos-
cute, tatăl său, primar liberal în comuna natală
înainte de 1944, fiindu-i model fiului care s-a
bucurat de un drum luminos în învățământul și
cultura din Capitala recunoscută a culturii
românești.

Să-i urăm profesorului PAVEL FLOREA,
acum, la împlinirea a 85 de ani, din adâncul
inimii noastre, sănătate mai întâi și ANI Buni,
cât mai MULȚI, alături de Doamna Sa, Valerica
Florea... și, de ce nu, să ne lase în dar O CARTE
DE MĂRTURII despre Lumea în care a trăit,
„Așa cum a fost”, precum și alte cărți prețioase
pentru studenți și iubitori de literatură. Statuia sa
de lumină va dăinui în Iașul etern.
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Al doilea după nimeni (Casa de Pariuri
Literare, 2021) nu e un debut, ci e un alt debut.
E.M. Arion se înscrie în plutonul milenialilor,
cărora le împărtășește preocupările și le conti-
nuă, aproape mimetic, atitudinea. Aceeași
inaderență la realitate, aceeași rutină
existențială, aceleași dezamăgiri. Mai pretutin-
deni, senzația unei înstrăinări difuze, formulată
cu o străină voce. O înstrăinare obsedantă, vizi-
bilă în mai toate textele acestei plachete, căreia
îi găsești greu câteva note particulare.

Avem de-a face cu o confesiune lirică sufoca-
tă de retorica arhicunoscută a noii generații. O
confesiune cu inserturi biografice, construită în
jurul câtorva coordonate recurente: frustrare,
dezamăgire, inechitate, alienare, oboseală.
Simplificând, volumul lui Arion spune povestea
nefardată a unei existențe banale, sub imperiul
ratării, care îl urmărește pretutindeni și care
capătă o formulare inspirată: „Trec și nu cred că
las nicio urmă. Aș vrea să schimb viața oameni-
lor, în bine, deși n-aș vrea să mă vadă. Să fiu un
licurici pe care să li se pară că l-au zărit în spa-
tele firelor de iarbă.”

În fapt, Al doilea după nimeni este un jurnal
liricoid, în care poza bate la ochi: „Acum nu mai
plec de acasă. Sunt șomer. Am început un blog,
dar nu mă prea pricep. B 612. E un jurnal. Vreau
să scriu acolo despre cărțile pe care le-am citit.
Nici nu mai știu dacă le-am citit sau le-am trăit.
Nici nu mai știu dacă le-am citit sau le-am trăit.
Nici nu știu cum se ține un jurnal. Deocamdată
nu știe nimeni despre el. Așa pot să-l editez în
fiecare zi, fără să-mi iau hate.” După cum se
poate lesne observa, Arion mizează pe cartea
inadaptării. El e provincialul fără job, a cărui

viață băltește. Provincialul care trăiește de
azi pe mâine, scârbit de mizeriile unei lumi
care nu te lasă nici să mori, dar nici să
trăiești. Captiv în insectarul vieții domesti-
ce, el se refugiază în lectură, clamând o
lipsă de pragmatism care s-ar vrea mani-
fest. Dar nu e...

„Un om ușor de uitat” – așa se
autodefinește, cu un soi de emfază, prin
care încearcă să activeze, naiv, mecanis-
mele psihologiei inverse. Mai convingător
mi se pare gândul fragilității, prezent ici,
colo, pentru a insinua, într-un limbaj (cam) bom-
bastic, ideea meschinăriei, a deșertăciunii inevi-
tabile: „Mă gândesc la moarte ca la un vechi
prieten de nădejde. Știu că este acolo, că, dacă
lucrurile merg rău, poate să sară de oriunde și să
mă ducă... Nu m-am gândit unde, dar cred că
iadul este în fiecare dintre noi. Ce-am putea
îndura mai mult de atât?!”

Lui Arion îi place să se alinte, mizând pe car-
tea modestiei: „Astea sunt lucruri pe care le
gândești, dar nu prea le spui. Nici fratele meu nu
cred că le-a chiar așa, doar mie în timp ce vor-
beam despre femei la masă, așteptând să se
moaie felia de pâine din salata de roșii. Eu aș
spune asta. El îmi spune că sunt poet și pot s-o
fac. Nu l-am contrazis, deși nu sunt poet. Nu
cred că sunt. Nu mă simt. Dar nu l-am contra-
zis.” O strategie puerilă, cu afirmații și retrac-
tări, cu ezitări căutate, într-un joc neconvingător,
cu sumă nulă. Fiindcă Arion scrie plat, la nivelul
unor compuneri școlare: „Dac-aș fi avut talent,
mi-ar fi plăcut să pictez. Să mâzgâlesc un uni-
vers al meu. Aș fi stat numai în salopete pline de
petre de culoare și aș fi avut tenișii stropiți cu
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galben. Aș fi avut soarele la picioare și poate așa
n-aș mai fi călcat în bălți.” Asemenea banalități
nu-s puține. Cu aerul unor revelații, ni se
vorbește despre plăcerea de a face pipi în cadă
sau despre cât de greu e să gătești o ciorbă. La
fel cum tribulațiile provocate de Covid se vor
poezie: „Au trecut trei săptămâni de când am
privit vestea. În primele zile am sunat continuu
la DSP. Nu reușeam să-i prindem deloc. Ei n-au
încercat să ne sune niciodată. Azi ne-a răspuns o
doamnă. Nu suntem pe listele lor. Ai mei nu sunt
pe listele lor. Cu nonșalanță ne spune că au tre-
cut cele două săptămâni, să ne vedem liniștiți de
viață. Ne uităm unii la alții. Încă stăm pe cana-
pea. Ne-am mișca, ne-am vedea de viață. Hai, să
ne ridicăm. Fratele meu se întoarce la laptop.
Tata decide să scoată câinele la plimbare. El nu
are Covid. Nu a avut, dar a suferit alături de
noi.”

Există și o zonă (prea puțin pusă în valoare)
în care vocea lui Arion ar putea capăta contururi
distincte, ferite de retorism. E umorul negru, cu
note sarcastice, un adevărat corolar al acestei
omniprezente alienări. El sună firesc, salvând
ceea ce mai poate fi salvat, ca în scenariul imagi-
nat în poemul despre Oana: „Eram căsătoriți, dar
nu știam de ce sau cum sau ce să facem cu
informația asta. Ce citisem despre căsătorie nu
se aplică deloc la noi. Cum ne-am căsătorit așa
am și divorțat. Fără urme. Acum nici nu mai știu
dacă e adevărat.” Sau într-un altul, un dialog al
surzilor, la limita absurdului: „Am vorbit zilele
acestea cu cineva despre umorul lui Oscar
Wilde. Adică eu am vorbit. Ea mi-a răspuns con-
trariată: – Ce umor? – D’ăla negru, zic. Hai să-i
spunem sarcasm... Se uită la mine încruntată. –
The Importance of Being Earnest? zic. Ea tot
încruntată. Eu nu mai zic nimic. Mă gândesc
dacă am visat doar că am citit așa ceva. Poate
domnu’ Wilde nici n-a scris așa ceva. Mi s-a
părut doar. Cartea era împrumutată. Asta să fie
dovada inexistenței ei?!”

Asemenea porțiuni (prea puține!) îl avanta-
jează, mulându-se pe structura acestei dezabu-
zări care definește întregul volum. Când stilul e

sec, lapidar, presărat cu biografeme, confesiunea
capătă credibilitate, mai ales când coboară în
hrubele trecutului, pentru a scoate la lumină
întâmplări relevante: „Pe treptele din fața ușii
era acum înghesuială. A coborât și tata l-a prins
de mână și l-a tras spre intrarea în școală. A
așteptat să îl așeze doamna învățătoare în bancă.
A treia bancă pe rândul din mijloc. Cu Ponțu,
băiat care-și număra mereu degetele de la mâna
stângă. Sau poate doar la matematică. Venise și
bunica. A făcut poze în spatele clasei. A făcut
poze cu Ponțu. Erau știrbi amândoi. El mai
mult.” Sunt scene decupate atent, care vorbesc
despre un introvertit cu aripile tăiate, în căutarea
unei revanșe: „A aruncat caietele cu poezii după
ce i-a spus doamna învățătoare că sigur sunt de
copii mici. Cineva nu scrisese poezia pentru
revista școlii și se crease ditai panica. Cineva, de
preferat altcineva decât primul, trebuia să o facă.
Stătea foarte aproape de școală. Putea să-și
aducă caietul și să aleagă o poezie. – Sigur e de
copii mici. Adi, hai să scriem una împreună. Și
au plecat spre ultima bancă să scrie Adi o poezie
frumoasă, de copii mari.” Sau poemele despre
figura paternă&castratoare ori despre clasica
rivalitate între frați, actualizare parodică a mitu-
lui veterotestamentar: „Fratele lucrează la bancă
și-așteaptă să se-nsoare. El își caută de muncă și
nu le știe numele fetelor din așternuturile cărora
se prelinge dimineața. El se gândește la moarte
și la pachetul de țigări din buzunar. Fratele lui își
construiește o casă.”

Eclectic (atât ca discurs, cât și ca abordare),
Al doilea după nimeni se dovedește un debut
neconvingător, care nu aduce mai nimic nou în
peisajul poeziei actuale.
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Cînd am ales acest titlu pentru antolo-
gia de poezie a lui Petre Stoica, în colecţia
Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de
Poezie „Mihai Eminescu”, am avut de ales
din foarte inspiratele titluri ale cărţilor
insolitului şi talentatului poet, şi, evident,
aş fi putut aşeza pe coperta acesteia alt
titlu, ca de la neutrul Poeme, cartea de
debut a acestuia, apărută în 1957, la Pietre
kilometrice sau Cutia cu şerpi, Un potop
de simpatii, Visul vine pe scara de serviciu,
ori memorabilul volum de poezii Copleşit

de glorie, sau Pipa lui Magritte, mult mai atrac-
tive pentru un cititor de poezie decît Polifonia
nopţii, care e titlul unei poezii din cartea
Întrebare retorică, apărută în 1983. Scrisă la
începutul îngheţului provocat de gheţarul totali-
tarismului de la noi, Ceauşescu, trecut în parano-
ia totală, poemul inclus în cartea amintită dove-
dea un curaj al neacceptării coerciţiilor impuse
nu numai la nivel de comportament, ci mai ales
la ceea ce însemna libertatea de exprimare, de
expresie, de act de creaţie liber, total, neîndoctri-
nat. De atfel poezia lui Petre Stoica, un fel de
aristrocat plimbîndu-se printre straturile de mor-
cov şi pătrunjel, cu sentimentul profund al pro-
prietăţii, nu a suferit nici la începutul ei de con-
formisme, într-o perioadă cînd mulţi poeţi cedau
avantajoasei poezii prolteculte, ci dimpotrivă,
nici cînd sabia stătea deasupra capului şi mai
ales atunci cînd libertatea părea a se instala şi în
Piaţa Tien an Men. Poezia lui era aidoma poetu-
lui, înfăţişării şi comportamentului lui. Dacă
ţinuta îi era a unui dandy, îmbrăcat altfel decît
ceilalţi, cu părul mare şi barbă de cele mai multe

ori îngrijită, sfidătoarea în faţa scorţoşeniei de
carton a activiştilor securişti, vînători de astfel
de conduite considerate nesociale, cu medalioa-
ne şi amulte la gît, la fel îi era, deosebită, non-
conformistă şi poezia. Viaţa lui în sine a fost ati-
pică acelei lumi, navetînd între slujbe diverse, de
la corector la redactor, de la liber profesionist la
traducător autorizat, cît şi de la a se comporta cu
ostentaţie liber, dezinvolt, fără teama de a se
trezi pe drumuri, în afara lumii. Cum făcea, că
de fiecare dată era în mijlocul ei, în centrul aten-
ţiei, fiind poetul ce nu semăna nici cu Nichita
Stănescu, nici cu Adrian Păunescu, nici cu Virgil
Mazilescu, ci doar cu el, şi poate, prin spirit ger-
man, doar cu Mihai Ursachi, un alt nonconfor-
mist şi un rebel de care poetul bănăţean s-a apro-
piat în diverse momente ale vieţii lor.

Prezenţa la Botoşani, la cea de a patra ediţie
a Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”, ca laureat, a fost una deosebită.
Aceasta se întîmpla în ianuarie 1995, cînd, ală-
turi de Magistrul Mihai Ursachi, desemnat de
Laurenţiu Ulici să înmîneze timp de zece ediţii
coroniţa de lauri poetului laureat, a fost una
memorabilă şi, prin complicarea lucrurilor, care
se puteau ivi la orice moment, greu de stăpînit de
organizatori. Dar asta nu i-a impiedicat pe ace-
ştia să-l invite cîţiva ani la rînd, pînă după 2000,
poetul Petre Stoica făcîndu-şi printre numismaţi
şi şahişti, filatelişti şi lumea boemă a tîrgului
mulţi admiratori. Nopţile erau nesfîrşite, iar
poveştile celor doi pline de farmec şi de haz. De
la întîlniri insolite, cu femei disponibile, dar se
pare cele mai multe imaginare, pînă la chefuri
prelungi, cu enigme de genul codului „Cheia
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este sub vapor!” sau plicurile primite de cei doi
lăudăroşi poeţi de la o poetă, celebră în astfel de
combinaţii, frumoasă, cu ochi mari şi albaştri, cu
iniţialele M.N., toate aceste poveşti alungau
somnul şi năşteau acele stări poetice intermina-
bile. De fiecare dată cei doi trebuiau să uite cîte
ceva, ca apoi, zile în şir, să urmeze căutările prin
diverse locuri, pentru a găsi obiectele pierdute,
haine, cărţi, ceasul – da, ceasul lui Petre Stoica,
pe care i l-a suptilizat un ceauraş, care, depistat,
a trebuit să i-l returneze, cu pretextul că i l-a
găsit sub masa pe care poetul şi-a aşezat capul
pentru o scurtă odihnă. Aşa, cum era el, era şi
poezia lui, într-o perpetuă polifonie, din care
sunetul cel mai curat era al cuvîntului adus în
vers ca esenţă a stărilor trăite intens.

Antologia lui din seria amintită reflectă cu
asupra de măsură etapele prin care poezia aces-
tuia a trecut prin deceniile şapte, opt şi nouă, ca
într-o constantă redare a ceea ce poetul trăia cu
intensitate maximă. „Polifonia nopţii” se iscă
din aceeaşi stare intensă a trăirii momentului:
„Furtuna soseşte odată cu noaptea/ brusc se sting
toate lămpile/ tăiate/ cablurile subterane se des-
fac în braţe de caracatiţă// rufele puse la uscat/
iau forma trupurilor ce le-au purtat ieri/ alaltă-
ieri/ morţii trec din cartier în cartier/ vor puţină
pîine caldă îşi amintesc/ orele de gimnastică
avansările degradările”. Atît de intensă este
atmosfera, încît „din porii betonului ies aburi/ de
oţet de sulf de păcură”, şi, peste toate, „urlă
femeia părăsită/ trupul i-a devenit o carceră o
noapte/ asemenea acesteia”. Există aici o privire
de ansamblu, polivizuală aş putea spune, de
unde nu poate lipsi nici imaginea „gîndacilor”
care „otrăvesc legumele/ţăranului adormit pe
salteaua pieţii”. E un tablou total, al unei nopţi în
care zgomotele se multiplică pînă la invazia
totală a liniştii pe care o impune lumina, cea care
scoate totul la iveală. Şi peste toate astea „cineva
trage funia unui clopot amuţit demult/ cineva îşi
aminteşte gustul roşcovei/ cineva îşi aminteşte
locul crimei/ mereu cineva”. Nu este lăsată
deoparte nici viaţa interioarelor, ca de exemplu
în hotelul în care „străinul îşi taie unghiile pînă

la sînge”. Alte şi alte întîmplări, care, aşa cum
conchide poetul „totul e posibil în această epocă
beletristică”. Şi totuşi noaptea poetului este
„fără gînduri”, iar întrebarea pe care şi-o pune
sieşi are în vedere o femeie: „unde sunt coapsele
tale?”. Imaginea finală este una cinematografi-
că: „rezemat de balustradă/ privesc busola încre-
zător/ mă îndrept spre pagina necitită/ numai
pete albe”. În spaţiul acestor „pete albe” pare a
fi tocmai ceea ce poetul vrea să alunge, să evi-
denţieze, să acopere cu tot ceea ce ar dori să
citească şi nu se poate. Desigur, este aici un
poem de stare, ce se ascunde în întrebarea reto-
rică, întrebare pe care poetul o adresează celor
ce dacapitează astfel de libere stări trăite. 

Pe această idee sau stare poetică este con-
struită întreaga antologie a lui Petre Stoica. Cele
zece cărţi din care au fost selectate poemele din
această antologie sunt scrise şi publicate în inter-
valul 1980-2002, douăzeci de ani sub dictatură
şi zece ani în democraţia originală. Sertarul poe-
tului a fost mai tot timpul folosit, iar libertatea
de expresie l-a găsit invocator în Piaţa Tien An
Men, II, liber şi copleşit, nu de glorie, ca în mai
vechea lui carte, ci de o lume în care comunis-
mul devenea o struţo-cămilă bună de arătat
împăiată lumii. Iată cum vedea poetul o
Percheziţie în 1988: „De cînd mi-aţi intrat în
casă/ culorile tablourilor put filele/ cărţilor de
poezie sînt găurite de gloanţe/ toate putrezesc
văzînd cu ochii/ pe sfintele mele icoane dansea-
ză cozi de diavol/ vii în casa mea sînt numai
coropişniţele/ ieşite din sufletul vostru de pămînt
fără ţară”. (p. 146) Un tablou ieşit din perete, aşa
cum se vede şi în Piaţa Tien An Men II: „Lovite
cu tîrnăcoapele şi măcinată sub cizme de cau-
ciuc/ tînăra plăpînda noastră speranţă s-a petre-
cut în floare neagră ce creşte ziua şi noaptea/
printre lacrimi împietrite peste lumînări scăzu-
te// imensă-i floarea ce-şi are rădăcina în sînge-
le/ închegat în raiul de dedesubtul asfaltului” (p.
142). Era astfel imaginea începutului de demo-
craţie, iar pe poet nu-l interesa, să zicem, leagă-
nul feroce al comunistului răsăritean, cel din
Piaţa Roşie, albie de sînge slobozit de secole pe
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eşafodul ţarist transformat în cel leninisto-stali-
nist, ci celălalt leagăn de nuanţă galbenă, şi ea
devenită roşie în lupta celor ce sperau să iasă de
sub comunism, şi anume Tian An Men. Dar şi
aşa, cum spune în finalul Autoportretului, pagi-
nile cărţilor legiferate ale morţii ameninţă cu noi
traduceri: „acum la aproape şaizeci de ani pe
care îi am/ sap în piatra dură căutînd izvoarele
noastre secate/ şi-n clipele de odihnă mi se
oferă/ opera lui Lenin într-o traducere nouă”. (p.
139) O previziune ce s-a adeverit întrutotul, din
păcate.

Filtrată prin sitele criticii literare, poezia lui
Petre Stoica a atras atenţia multor critici literari
din generaţii diferite, fiind categorisită, în mod
referenţial, de Eugen Simion, care, aşa cum
remarcă şi Nicolae Manolescu, depistează patru
etape prin care poezia acestuia trece: de notaţie,
bucolică, integralistă şi de atitudine. În mare
cam în aceşti parametri s-ar încadra poezia lui
Petre Stoica, poet care, însă, nu şi-a programat în
vreun fel aceste etape de creaţie, care, pe parcur-
sul scrierii ei, s-a arătat a fi apropiată de poezia
expresionistă germană şi de cea a lui A.E.
Baconsky, poet şi el, la rîndul lui, trecut prin
etape ce l-au dus în final la poezia de atitudine,
de revoltă, subversivă. Petre Stoica n-a fost, din
acest punct de vedere, un poet care să se fi folo-
sit de masca subversivă, ci mai curînd el a lăsat
atît de multă transparenţă în poezia sa, atît prin
simplitate cît şi prin mesaj direct, încît a putut
trece cu mai multă uşurinţă de filtrele cenzurii.
Gheorghe Grigurcu, la fel ca Dumitru Micu,
vede o evoluţie în etape, cu constante ce duc la
profunzimi pe care prima lectură a acestei poezii
nu le scoate la iveală. Cel care este mai aproape
de înţelegerea poeziei lui Petre Stoica, pe lîngă
Laurenţiu Ulici, care l-a definit cu exactitate în
Istoria sa de tip piramidal, este Nicolae
Manolescu, care vedea chiar de la început în
poezia poetului nonconformist tonul normal,
comun, desprins din ceea ce părea a fi la începu-
tul ei poezia acestuia, uşor aplecată spre curen-
tele liricii tolerante ideologic. Biografismul
invocat de ciriticul şi istoricul literar este vizibil

de la început în poezia acestuia, continuînd să
apară mai în toate cărţile, în care ceea ce este
poetul în sine este şi viaţa lui şi a poeziei lui.
Oarecum ieşit în lume timpuriu, cu o puternică
marcă de originalitate, Petre Sroica, aşa cum
observă şi Nicolae Manolescu, este „precursorul
cîtorva dintre poeţii generaţiei lui, Dimov,
Brumaru, Mazilescu”, ceea ce nu este deloc
neadevărat. Formula poeziei atmosferei degaja-
te, a vieţii mărunte, a lucrurilor neiportante se
vede mai întîi în poezia lui Petre Stoica, cel mai
degajat de modele curente, scriind în maniera sa,
mereu reinventîndu-se. „lumea poetului este o
lîncedă şi tristă provincie sufletească reconstitui-
tă din vechi albume de famile sau din filmele de
altădată.” – mai menţionează Nicolae
Manolescu în Istoria critică a literaturii româ-
ne. Dar mai aproape de ceea ce este cu adevărat
a fi poezia lui Petre Stoica este Alex. Ştefănescu
în cunoscuta sa Istorie...: „Poezia lui Petre
Stoica este o cronică a vieţi de fiecare zi”. De
altfel una din cărţile sale unanim recunoscute,
Copleşit de glorie, este o carte de timp jurnal, cu
un discurs ce ţine de acest gen literar. Şi iată o
pagină remarcabilă şi doveditoare în acest sens:

„Această primăvară mă găseşte
împovărat de glorie şi preocupat de gîndul
că trebuie să-mi schimb roata de la bicicletă

mă simt atît de bine aici sînt înconjurat
de stima factorului poştal şi de dragostea unei

cititoare
pe care am întîlnit-o la magazinul sătesc

insectele au ieşit din bezna lor milenară
prunii sînt gata să înflorească
în septembrie distilez rachiuri subtile o băutură
pentru zile falnice pentru clipa
cînd voi primi titlul de doctor honoris causa

diseară privesc un film despre leoparzi
apoi exersez la xilofon”
(Jurnal, I)

Această alegere de a scrie în astfel de registru
poate fin înţeleasă acum ca o atitudine a lui la



ceea ce încercau unii confraţi în ale scrisului
prin acel limbaj esopic, care la Petre Stoica este
topit tocmai în aceste redări ale vieţii fireşti, fie
că se petrecea în provincie, acolo unde pînă la
urmă s-a retras poetul, fie că viaţa îl ducea, după
nevoi, în miezul capitalei, lumii care numai de
prezenţa poetului nu avea nevoie. Iar ca acesta
să se facă vizibil trebuia să se manifeste zgomo-
tos, cu tot felul de slujuri, aşa cum a făcut Adrian
Păunescu. Petre Stoica a fost tocmai extrema
cealaltă, a acelei lumi care se mulţumea cu liniş-
tea grădinii de zarzavaturi, cu malul iazului, cu
sticla de vodcă, ţigara şi femeia care venea toc-
mai să guste din această glorie tihnită a poetului.
Şi aici poate fi văzut paradoxul unui poet viu,
plin de dragoste faţă de lume, lume în care trăia,
fugind în lumea lui reală, cea a liniştii, în care îşi
încărca imaginaţia şi se aşeza, aşa cum am văzut
în poemul Polifonia nopţii, în „beletristica” vei-
ţii adevărate. Şi astfel „însemnele suversive ale
cultivatorului de mărar”, cum a spus Alex.
Ştefănescu, se văd mult mai bine acum, cînd
poezia lui are marca trecerii timpului, timp care
o reînvie, o face proaspătă la lectură.

Tinereţea poetului stă ascunsă în Insomniile
bătrînului domn: 

„După un suspin de durata deceniilor
am revenit la origini în căutarea
iasomiei a temeliilor sacre

dar cei ce m-au învăţat să privsc după legi solare
nu mai sînt au pierit împinşi în nămoluri

o trainică funie împletită în ateliere subterane
leagă între ele destine epileptice consolidînd

inerţia

rolul locurilor natale este astăzi
balega măgarului comicăria spicului acru
amară staţie finală
după un suspin de durata deceniilor”

Pare aici o împăcare cu sine, cu ceea ce nu
poate oferi viu eternitatea, chiar dacă prin
insomniile nopţilor ultime apare noaptea veşni-

că, o altfel de stare cu care tristeţea poetului este
în continuă relaţie. De altfel întreaga poezie a lui
Petre Stoica este ca o călătorie prin spaţii pline
de întîmplări, ca a lui Ulise în drumul de cuceri-
re a Troiei şi cel al întoarcerii acasă, acolo unde,
aşa cum a observat şi Cornel Ungureanu în post-
faţa antologiei, este liniştea care-i va străjui eter-
nitatea, o altă călătorie la care poetul nu mai par-
ticipă, dar, prin ceea ce a lăsat, poezia sa şi acel
loc memorabil din inima Banatului, în care poe-
tul s-a întors, va fi mereu prezent. 

Poezia lui Petre Stoica este un lung şi susţi-
nut discurs poetic, aşa cum observă şi Lucian
Raicu într-o cronică la una din cărţile acestuia:
„Un lirism afectuos şi ironic, elegiac şi totuşi
vital, de o remarcabilă robusteţe în ciuda sarcas-
melor şi a declaraţiilor dezbătute, un lirism al
realităţilor umile, banale, cărora le oferă o încăr-
cătură persistentă...”. Negreşit, unul dintre poeţii
de marcă ai unei vieţi literare apuse, care va stă-
rui mult timp pe primul raft al poeziei noastre.
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„Ideea magicului” și metafora (cromatică)
În finalul studiului Despre gândirea magică,

Lucian Blaga afirmă că ideea magicului partici-
pă, „cel puțin în parte, la obiectivitatea supremă,
pe care între toate ideile spiritului uman o pose-
dă numai ideea de mister”. Calificând-o (în prea-
labil) drept „sarea oricărei culturi” și atribuindu-
i funcția unei „locotenențe cognitive” ce acoperă
„rezumativ multiple și varii necunoscute”, ideea
magicului astfel concepută se iscă pe același
făgaș, ontologic, cu metaforicul. Peceți structu-
rale ale spiritului uman așadar, și magicul, și
metafora (revelatoare) din plăsmuirea versantu-
lui poetic al creației blagiene aruncă punți către
celălalt versant, cel conceptual, poposind pe
„pervazul misterului”.

Este o constatare ce îngăduie ipoteza con-
form căreia finalitatea poetică – i.e. sensul creator de
lumi prin transgresarea „lumii date” în limbaj – se con-
stituie, „cel puțin în parte”, și prin mijlocirea sarcinii
magice manifeste difuz cu preponderență în actul reve-
lator. Dacă admitem că poezia lui Blaga poate fi valori-
zată nu drept consecință/avatar, ci mai degrabă drept
cauză/mobil a(l) filosofiei sale – și aceasta este compli-
nirea ipotezei –, atunci finalitatea poetică are în acest
context rol de premisă a finalității cognitive (de esență
luciferică), iar actul revelator marchează locul ecstatic
de îmbinare a celor două finalități. De aici pornind, spre
a ilustra ipoteza cu dublă țintă – sarcina magică și
potențialitatea conceptuală a metaforei –, voi recurge la
un scurt demers de hermeneutică textuală ce focalizea-
ză dinamica metaforică a chromei, reprezentativă, con-
sider, pentru ambele țeluri.

Fundalul teoretic al analizei comportă izomorfismul
dintre dualitudinea plasticizant-revelatoriu, delimitată
de către Lucian Blaga în planul metaforologiei, și com-
plementaritatea vedere-viziune, delimitată de către
Ioana Em. Petrescu în câmpul poeticii. De asemenea, el
subîntinde alte două constatări cu valoare de evidență.

Prima: în Mitologia albă (1971), Derrida susține că

deși metafizica „a șters în ea însăși scena fabuloasă ce
a produs-o”, aceasta rămâne totuși „înscrisă cu cerneală
albă, desen invizibil și acoperit în palimpsest”, fapt ce-
i îngăduie lui Ricœur faimoasa polemică cordială din
Metafora vie (1975). În mod vădit, metafora instaura-
toare de sens nu se „retrage” din discursul metafizic; de
altfel, Tudor Vianu afirmase, în 1937 deja, că filosofia
„nu se poate lipsi cu totul de ajutorul poeziei”, în vreme
ce poezia „poate atinge [...] intuițiile cele mai înalte fără
să împrumute conținuturile abstracte ale filosofiei”.
Privită global, opera lui Blaga ilustrează exemplar teza
lui Vianu după care poezia și filosofia „nu se ating prin
coroanele lor în aer, ci prin rădăcinile lor în pământ”.
Aidoma, culorile ce inundă lumina coroanelor și culori-
le ce se cufundă laolaltă cu rădăcinile spre a se topi în
vălul inefabil al „ultimului miez” instituie acea „armo-
nie ascunsă” pe care Heraclit o percepea între liră și arc. 

Așadar, tot de evidență ține faptul că în poezia lui
Blaga latențele chromei se actualizează în spectru biva-
lent. Ele cristalizează pe tărâmul luminii sau pe tărâmul
umbrei, fiecare cu pletora lui specifică de intensități: de
la diafan la incandescență, respectiv de la penumbră la
întunericul abisal. Abstracție făcând de contenciosul
Goethe-Newton în privința teoriei culorilor, rândurile
de față vor iscodi amplitudinea semnificantă (magico-
cognitivă) a unei singure culori, una care, atât prin
ocurențe, dar mai ales prin dubla ei valență metaforică
(plasticizant-revelatorie), dezvăluie calea ce duce de la
imaginea poetică la conceptul central din filosofia lui
Blaga. Altfel spus, palimpsestul blagian este translucid,
iar cerneala misterului nu este albă și invizibilă, ci
verde, densă și imponderabilă totodată: materie și duh
învăluitor.

Materie și duh
Foarte adesea, chroma blagiană eclozează în nuanțe

din gama verdelui. O primă serie a acestora se
construiește plasicizant, pe temeiurile vegetalului.
Privirea și-l asumă prin cuprindere, fenomen ce plasea-
ză acest nivel în sfera poeticii vederii: orizontul se des-
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chide între „verdele fără prihană” (Pe munte) și
„scrum[ul] de clorofilă” (Portret). Între acești poli
mișcători se desfășoară „verdele imperiu” al pădurii
(Haiducul), „mătasea pământului” (Drumeție),
„fosforescența/ străvezie” a „licuricilor verzi” (Creaturi
de vară), „sori[i] păduratici” (Semne) sau „painjeni[i]
verzi” (Drumuri), toate aceste imagini plasticizante
potențând „fabula verde și caldă-a naturii” (Cântecul
focului), i.e. coerența spațială și, precum remarca Ion
Pop, relația dintre om și univers. O atestă, între altele,
poemul Iarbă: „Iunie este/ Verde poveste./.../ Câte
anume/ Fețe în lume/ Are şi-arată/ Iarba cu artă:// Dulci
şi frumoase/ Linii de coapse,/ Linii de fete,/ Mintea să-
mbete.// Fete ce lesne –/ Trupuri şi glezne –/ Ierbii le-
asameni./ Nu mai sunt oameni.” Imaginarul poetic
mediază între vegetal și ontologic prin
transsubstanțiere. Este un procedeu pe care, într-o pagi-
nă din Cartea neliniștirii, confratele portughez al lui
Blaga, Fernando Pessoa, îl descrie astfel:

„Literatura – care este arta căsătorită cu gândirea și
realizarea imaculată [sem a mácula] a realității – mi se
pare a fi țelul spre care ar trebui să tindă orice efort
uman, dacă este cu adevărat uman, și nu ceva animalic
superfluu. Eu cred că a numi un lucru înseamnă a-i con-
serva virtutea și a-i smulge puterile înfricoșătoare.
Câmpiile sunt mai verzi în pronunția lor decât în
verdeața lor efectivă. Dacă descriem florile în fraze ce
le definesc pe spațiul imaginației, ele vor avea parte de
culori cu o durată permanentă pe care viața celulelor nu
o permite”.

Ziuă verde. Duh de nuc. Mecanismul descris de
către Pessoa se regăsește la Blaga, atunci când scrie că
„Tâlcul frunzei nu e umbra” (Tâlcuri), dar mai ales prin
configurarea tâlcurilor dincolo de corporalitatea cuvin-
telor și de încărcătura materială a imaginilor. Prin
urmare, expresia supremă a verdelui din poezia sa se
realizează prin această dublă transgresiune. În poemul
Înțelepciune de grădină citim: „Decât orișice lumină/
mult mai rodnică e taina./ Dacă vrei visul să-ți vină,/
peste nud întinde haina.” Lucian Blaga nu consacră
materialitatea, verdele în sine, ci duhul materiei/verde-
lui, „Spuma de lumin-a licuricilor verzi” (Înfrigurare).
Melancoliei albe – „norul melancoliei, albul cel trist”
(Norul) –, poetul îi opune „grația fără ființă a verdelui”
(Psalm dragostei) menită să mântuie de „deznădejdea
lutoasă” ori de „vânăta și mocirloasa iarbă” (De mână
cu marele orb). „Duhul mușchiului umed” care „umblă
prin văgăuni” (În munți), „duhul pădurii” (Haiducul),
ziua „verde. Duh de nuc” (Toate drumurile duc) sau
„verde[le] dor” (Strofe de-a lungul anilor) sunt doar
câteva manifestări ale energiei cromatice eliberate de

materie prin transgresiune. Poetica vederii este abando-
nată astfel în favoarea unei poetici a viziunii, ale cărei
mărci structurante conturează spațiul ca peisaj interior,
mitic și magic deopotrivă.

Athanor în care imaginea se emancipează de mate-
rie, spațiul interior este tocmai spațiul lumilor ale căror
orizonturi se răsfrâng către insondabil. Duhul verdelui
face ca „percepția exterioară” să devină „halucinație
adevărată”, învestește, adică, preajma cu atributele
miraculosului. Vămile simbolice prin care verdele (se) i-
realizează trasând totodată o axă anagogică sunt șarpele,
salcia plângătoare și pasărea sfântă/pasărea U.

Verdele demonic. Dulcile otrăvuri ale culorii –
„culorile le iau din apă,/ din dulci otrăvuri și din vânt”
(Portret) – sunt purtătoare de puteri magice. Sub pasul
iubitei, „pământul înc-o dată, pentr-o clipă,/ cu morții
săi zâmbind se face străveziu”. Totodată însă, „Ca-n ape
fără prunduri, fabuloase reci,/ arzând se văd minuni prin
lutul purpuriu (A fost cândva pământul străveziu). Dacă
în Viziune geologică amintirea stranie a celui „pândit de
șerpi, de fiori și de lemurii” stăruia „adânc, în miros
verde de ienuperi”, aici pasul celei care știe de la șarpe
„ce nimenea nu știe,/ nici Dumnezeu chiar” (Eva) face
ca verdele să se rubefieze, conotând flăcările iadului
(Lumina raiului). Duhul verdelui marchează așadar
spațiul simbolic în care lumina din ochii lui Lucifer,
„luminoși ca de fosfor”, devine „roșu de foc”
(Pustnicul). Valențele demoniace ale verdelui rubefiat
sunt generate de otrăvurile tari ale mătrăgunei și spânzu-
lui: „În hohot dracii de pe muchii ne-ntâmpină/ cu fiori
de spânz/ și mătrăgună”. Alături de mătrăgună, spânzul
– un alt nume al eleborului, leacul antic și medieval pen-
tru acedia ori melancolie –, prin efectele narcotice și
orientarea descendentă a florilor sale roșii, conotează
demonicul, înțeles ca „entitatea absolută, impersonală, a
vrăjii magice, care se manifestă”. Prin urmare, în iposta-
ză catabazică, „otrăvurile cald-pădurețe” (Bocca del
Rio), sau aroma-venin a arinului din Întoarcere se con-
vertesc în „blestemul cucutelor” (În munți), purtător al
„zvonul(ui) morții”; Dumnezeu însuși sărută creatura
după ce gustă din „otrava nouă-a tuturor dumbrăvilor”
(Întâia duminecă). Preschimbat în venin – „se coace/
pelinul în boabe de struguri/ și-n gușe de viperi veninul”
(Veniți după mine tovarăși!) – ori în purpură, după cum
am văzut, verdele se topește în „noaptea elementului”
(Solstițiul grădinilor), acolo unde „popii adâncului” țin
liturghie „E-la-la! Pentru dracu.” (Fiica pământului
joacă). Taina tuturor acestor transsubstanțieri (ce impli-
că „smulgerea puterilor înfricoșătoare”) n-o cunoaște
decât „șarpele cel cu ochii de-a pururi deschiși/ spre-
nțelepciunea de dincolo” (Fiu al faptei nu sunt). De
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unde se poate trage concluzia că în cosmosul poetic bla-
gian șarpele joacă rolul demonului lui Laplace!

Jalea verde. Trimițând în mod limpede către un din-
colo de lucruri, verdele din poezia Sălcii plângătoare
infuzează mitico-magic existența. „Mătasea grea și
jalea verde” îl „pierd” pe protagonist în legenda
Euridicei; altădată cufundată în „întunericul” său „ca o
stea în fântână” (Epitaf pentru Euridike), acum ea se
strămută „din iaduri” în sălcii. Duhul verdelui nu se
dizolvă în jale, ci se manifestă ca jale misterioasă și
difuză, la fel ca în Romanța somnambulă a lui Lorca.
Obsedantul „verde ce te iubesc verde./ Verde vânt.
Verde tulpină. /.../ verde carne, plete verzi” instituie
spațiul identificării mitice de elemente eterogene, într-o
atmosferă rarefiată, în care vântul lasă „pe gură/ un gust
neștiut de mentă/ busuioc și flori de gheață”. „Părul
lung și verde” ai Euridicei din poemul lui Blaga și „ple-
tele verzi” ale enigmaticei figuri din Romanța somnam-
bulă reverberează în amărăciunea absenței, resimțită ca
„jale verde”. În acest mod, cosmograma cromatică
plutește în abur magico-mitic.

Neelementul și ecstaza. Scriind că în Lauda som-
nului Blaga propune „un anumit verde, ca veridică
lumină a filonului nocturn, visul”, Ion Barbu sesizează
doar unul dintre tâlcurile culorii, acela de mediator oni-
ric prin excelență. Celălalt tâlc ține de ecstază. Nu
întâmplător, în epistola-răspuns către Barbu poetul tri-
mite la fabula kantiană a porumbelului ce „zboară prin
vămile văzduhului, și cu cât se înalță, aerul subțiindu-
se, simte că zboară tot mai ușor. Intervine logica –
porumbelul își zice: dacă n-ar fi aer n-aș mai întâmpina
nicio greutate și aș zbura ușor de tot. După Kant, păre-
rea porumbelului e o iluzie. Eu – continuă Blaga – încă
n-am rezolvat problema. Și de aceea mă întreb: se
găsește Ion Barbu în iluzia porumbelului? Sau Lucian
Blaga va încerca în curând ultima aventură în neele-
ment, visată de același porumbel?” Or, ultima aventură
în neelement” subîntinde tocmai „intelectul ecstatic
[ce] deschide ferestre spre complexitatea de neînțeles a
ultimului miez”.

Păsărea sfântă este un poem grăitor pentru aventura
în neelement, i.e. pentru tâlcul ecsatic al metaforei cro-
matice pe care am focalizat-o în aceste rânduri. Ivită din
„funduri de mare” și din „păduri plutitoare”, din „focul
solar” și din moarte – căci ea cântă „celor ce somnul și-
l beau/ din macii negri de subt pământ” –, pasărea spar-
ge hotarele celeste. „Fosfor cojit de pe vechi oseminte /
ne pare lumina din ochii tăi verzi”. Privirea fosforică –
în sens etimologic, phosphóros : „purtător de lumină” –
nu mai păstrează prerogativele consacrate ale privirii;
este o privire purtătoare de taina „ultimului miez”, plasat

de către poet dincolo de „geometria înaltă și sfântă”,
adică în neelement: „Înalță-te fără sfârșit,/ dar să nu ne
descoperi niciodată ce vezi.” Nefiind vedere, ci magică
viziune, privirea păsării se adâncește în diafana „corolă
de minuni a lumii”. Pe această relație se construiește
profunda identitate dintre duhul verdelui și neelement,
ca ultim și de nepătruns miez. Sub zodia lui stă „nelu-
mea” din Pasărea U: „Lut fără slavă,/ umed absurd./
Umblu-n nelume,/ drumul e surd”.

Palimpsestul translucid
Mutând accentul de pe culoare pe duhul culorii –

chintesență inefabilă a manifestărilor plastice, olfactive
sau narcotice ale chromei –, Blaga actualizează
potențialitatea magică a metaforei, finalitatea ei poetică
răsfrângându-se în finalitatea cognitivă de natură luci-
ferică. Duhul verdelui (în speță metafora cromatică) se
dovedește, la o ultimă analiză, versantul poetic al con-
ceptului de mister, și nu succedaneul palid al acestuia.
Altfel spus, opera blagiană invalidează ipoteza lui
Derrida, întrucât vârtejurile metafizice ale verdelui sunt
vizibile în palimpsestul misterului. Călcând, așadar, pe
tărâmul conceptului, poezia îl face, „înc-o dată, pentr-o
clipă”, străveziu.
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E un truism a spune că generația mea, ca și cea
precedentă, a părinților noștri, pentru a mă referi
numai la ele fiindcă le cunosc mai bine, ne-am par-
curs existența în tumultul unei istorii extrem de
complexe, de contradictorii, sub tăvălugul căreia,
cu o vorbă a lui Marin Preda, au fost distruse valori
şi destine, dar din care nu lipsesc faptele întemeie-
toare și operele durabile. Oricum, trebuie  să ne asu-
măm timpul ce ni s-a dat. Nu l-am putut și nu-l
putem alege, dar îi putem desluși sensul, fie și post-
factum, încât la ceasul retrospectivei, indiferent de
momentul când acesta survine, să conchidem, de ce
nu, că merita să-l trăim. E una dintre cocluziile ce
se desprind și din atâtea mărturii, confesiuni, evo-
cări ale multor scriitori, între care și cele ale lui Ion
Brad, un om și un scriitor care înainte de
Decembrie ʼ89 a deținut funcții importante în siste-
mul culturii, în mass-media, în diplomație (9 ani
ambasador al României la Atena). Pentru a trasa
câteva linii la un portret, le extrag dintr-un masiv
volum de dialoguri epistolare ale sale cu Ilie Rad,
profesor de jurnalism și teoria comunicării la
Universitatea din Cluj-Napoca, editor, critic literar
și istoric al culturii. Exemplar este recursul celor
doi la istorie, la evenimentele şi figurile emblemati-
ce care au fost și care dăinuie în conştiinţa naţiona-
lă, ca niște repere de neclintit privind fiinţa şi iden-
titatea noastră. O biografie, a lui Ion Brad, de fapt
un destin dintre cele ce poartă în ele sigiliul obâr-
şiei, al izvorului blagian – Pănadele lui Timotei
Cipariu unde s-a născut și a copilărit –, puterea gân-
dului şi faptei ziditoare de care s-au învrednicit mari
cărturari, iluștri oameni politici, profesori, scriitori.
Evocările lui Ion Brad ne transportă în „Mica
Romă”, Blajul învăţăturii temeinice şi al durerii de
neam, cu providenţialii săi dascăli care s-au dăruit
atâtor generaţii în şcoli ce şi-au dobândit prin vreme

şi vremuiri, datorită apostolatului lor, un stră-
lucitor renume, precum Liceul „Sf. Vasile cel
Mare”, dar și în Clujul academic cu magiştri
precum Ion Breazu, D. Popovici sau Liviu
Rusu. Cultul rădăcinilor, al făuritorilor de
istorie şi al formatorilor de caractere conferă
o notă gravă mărturisirilor lui Ion Brad, unul
dintre poeţii cu Ardealul în glas şi în simţire:
Ardealul lui Samuil Micu Klein, al lui
Simion Bărnuţiu care ne atrăgea luarea amin-
te: „Numai în pământul patriei poţi învia la
Judecata de Apoi” şi ne îndemna: „Ţineţi cu
poporul toţi, ca să nu rătăciţi!”; Ardealul lui
Ioan Suciu, dar şi al „prinţului leproşilor” –
Monseniorul Vladimir Ghika, ori al lui Alexandru
Todea. Tulburător în sobra lui pledoarie este memo-
riul pe care Cardinalul Todea îl adresa lui
Gheorghiu-Dej, după eliberarea din închisoare, în
1964, referitor la starea Bisericii Greco-Catolice, cu
cei 1.800.000 de credincioşi români ai ei, desfiinţa-
tă în 1948. Un discurs care, în termeni de o mare
putere de convingere, denunţa, în fond, caracterul
antinaţional al unei legi mutilatoare de suflet
creștin: „Domnule preşedinte, Biserica catolică, de
limbă liturgică română, îşi are leagănul în Ardeal,
unde fraţii maghiari au agitat probleme şi au ridicat
pretenţiuni nepermise şi faţă de care aţi avut şi con-
tinuaţi să aveţi o atitudine (ca şi răspunsul dat lui
Valev) cu care e perfect de acord toată suflarea
românească, dar, în timp ce catolicii maghiari sunt
liberi să se roage şi să cânte în bisericile lor în limba
maghiară, catolicii români n-au voie să se roage în
limba lor, după credinţa catolică, şi n-au nici lăca-
şuri proprii în care să se adune. Mai multe grupuri
de catolici români credincioşi, de 16 ani, adică de la
desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice, frecventează
bisericile romano-catolice, fiind astfel siliţi în ţara
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românească şi în Ardealul românesc să-şi satisfacă
cerinţele lor sufleteşti în limba maghiară. O liberta-
te acordată greco-catolicilor, de a se manifesta în
mod oficial şi legal în limba română, ar fi o întărire
sufletească pentru cei ce sunt şi vor rămâne catolici
români sau români catolici. E un punct important şi
nu mă îndoiesc că Domnia Voastră îl va sesiza în
toată profunzimea lui”.

Este un noroc, dar şi o povară, dulce și fecundă,
să te naşti şi să te formezi într-un spaţiu înnobilat de
asemenea mari conştiinţe: „Ardealul întregind o
roată/ Sub care Horia a fost frânt”, cum sună, ca un
clopot de catedrală a Unirii, un distih al lui Marin
Sorescu.

Ion Brad nu eludează nimic din ceea ce i-ar
putea fi neconvenabil. Rememorând, analizând şi
judecând fără menajamente, inclusiv pe sine, el cată
să documenteze cât mai relevant. Foarte tânăr, i-a
fost dat să participe direct la viaţa politică şi cultu-
rală din „obsedantul deceniu”, când scriitorii, arti-
ştii, marii profesori erau supravegheaţi, intimidaţi,
adeseori acuzaţi de „pseudonimile contondente”,
cum le numeşte Ion Brad, care „dominau presa şi
aproape toate instituţiile culturale centrale şi locale”
–, dublate, din păcate, obedient şi lucrativ de
„cozile de topor” cu onomastică neaoşă.
Comportamentul de satrapi al multora dintre ei era
eminamente stalinist.  Se mergea, îşi aminteşte Ion
Brad, până la amestecul grosolan în viaţa intimă,
cum se întâmpla, de exemplu, la „Almanahul lite-
rar” de la Cluj. Abuziv, arogant, A.E.Baconski, ba
chiar  şi soţia sa nu se sfiau să dicteze până şi cine
cu cine să se căsătorească. Acelaşi Baconski,
altminteri intelectual rafinat şi poet talentat, autor,
între altele, al unei monumentale Antologii a poe-
ziei universale, despre care şi Nina Cassian, ea
însăşi o campioană a proletcultismului, scrie în
memoriile sale că îi întrecea pe toţi în producţia de
greţoase cântece de slavă. Doar Dan Deşliu mai
ţinea pasul şi uneori îl depăşea. Nici Ion Brad nu a
fost scutit de tributuri asemănătoare. Nu mai puţin
de patru cărţi ce le-a publicat între 1952 şi 1955 le
califică el însuşi ca fiind proletcultiste, care însă i-
au servit şi ca „scuturi de apărare” când îi erau invo-
cate dosarele şi abaterile de la linia partidului, de
genul celei din timpul evenimentelor din Ungaria,
soldată cu darea afară din funcţia de redactor șef al

revistei Cravata roșie episod consemnat şi în
Raportul Comisiei Tismăneanu „pentru că nu a
semnalat «ieşirile duşmănoase ale poetei Doina
Sălăjan, din timpul Revoluţiei din Ungaria (aceasta
afirmase că tancurile sovietice nu au ce căuta pe
străzile Budapestei) şi pentru că a permis publicarea
unor materiale cu referinţe religioase”.

Ion Brad mizează pe sinceritate şi declară:
„Înţeleg să nu-mi ascund gândurile, întâmplările şi
gesturile de atunci”. Mai mult, ca autor, se conside-
ră „principalul vinovat” de faptul că a cedat unor
„îndrumări” şi „exigenţe” dogmatice. Nu ar fi vorba
de o iertare de sine. Alte cărţi ale sale decât cele din
anii ‘50, dezavuate de el însuşi, dar și multe din
deciziile luate în funcțiile pe care le-a avut, nume-
roasele acţiuni şi preocupări importante cărora li s-
a dedicat – cum ar fi, de pildă, cea de cinstire a vie-
ţii, operei şi memoriei caselor unor scriitori ca Ion
Agârbiceanu, Emil Isac, Bacovia, a unor artişti ca
Ionel Perlea – par să încline balanța și în favoarea
sa, unele poate chiar în onoarea sa. 

Cât privește comportamentul unor scriitori şi
intelectuali de vază în epoca realismului socialist,
poate să-i surprindă chiar şi pe cei din generaţia
mea, nemaivorbind de cei mai tineri. De pildă, câți
dintre noi știam că eminentul eminescolog George
Munteanu putea scrie o cronică encomiastică la o
culegere de articole dogmatice semnate de Traian
Şelmaru: „Alături de Sorin Toma, Nestor Ignat,
Mihai Novicov, Silvian Iosifescu, Ion Vitner şi alţi
câţiva scriitori şi publicişti, Traian Şelmaru şi-a dat
contribuţia la crearea noii critici literare româneşti
de după 23 august”. Dar incomparabil mai de inte-
res sunt mărturiile lui Ion Brad privind evenimente,
reacţii, apariţii editoriale, reprezentaţii teatrale,
filme etc. cu un deosebit impact în viaţa culturală şi,
până la urmă, în conştiinţa publică. Sigur, unele,
precum scandalurile iscate de filmul
„Reconstituirea”, de spectacolul cu Revizorul lui
Gogol ori de Antologia poeziei româneşti alcătuită
şi prefaţată de Nicolae Manolescu, apărută în colec-
ţia Biblioteca pentru toți, într-un tiraj de 150.000 de
exemplare (O, tempora!), sunt cunoscute. Ion Brad,
ca unul care din poziţiile oficiale ce le-a deţinut a
fost nu o dată implicat în ele, vine însă cu elemente
noi, ce completează poveştile adevărate, reale, aşa
cum s-au petrecut. Bunăoară, antologia lui
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Manolescu a fost interzisă, iar „vinovaţii”, pasibili
de plata sumei cheltuite cu tipărirea cărţii, sumă
ameţitoare la acea vreme, după intervenţia lui
Eugen Jebeleanu la Ceauşescu. Obediența și orgo-
liul tumefiat ale unor poeţi ca Radu Boureanu sau
Cicerone Theodorescu, altminteri autori de raft
inferior, şi-au spus şi ele nefastul cuvânt. Atitudinea
lui Jebeleanu va fi fost motivată şi de convingerile
sale politice de stânga, de înțeles plecând de la pre-
zumţia că era sincer contrariat de prezenţa în anto-
logie a unor poeţi legionari. Apoi, să nu uităm, spre
deosebire de cei doi amintiți, autorul volumelor
Hanibal şi Arma secretă este el însuşi un poet mai
mult decât notabil și un intelectual care a avut în
anumite momente o atitudine demnă, în fine, un om
cu un sfârşit nemeritat de trist: „… am trăit să-l văd,
după 1989, târându-se aproape orb, până la chioşcul
de ziare de lângă staţia de Metrou din Piaţa
Aviatorilor, parcă părăsit şi ocolit de toată lumea”.
Sic transit! Nu chiar lipsită de importanță, deşi cu o
tentă mondenă, este şi mărturia că furtuna produsă
de spectacolul cu Revizorul lui Gogol, de la Teatrul
Bulandra, avea şi o componentă de culise, cu iz sen-
timental, dar nu din culisele teatrului, ci ale vieţii, şi
anume „răceala” ce intervenise în relaţiile dintre cei
doi regizori, Ciulei, directorul teatrului, şi Pintilie,
soţi, în această ordine, ai marii actriţe Clody
Bertola. Furtuna stârnită de spectacol pe care am
avut norocul să-l văd la premieră, excepţional,
înainte de toate datorită jocului câtorva mari actori,
regia părându-mi-se totuşi pe alocuri amendabilă,
firește nu ideologic, ci estetic, era să-l spulbere din
funcţie şi pe Ion Brad care, în calitate de vicepreşe-
dinte al Consiliului Culturii, avizase reprezentaţia.
E de reţinut pentru istorie, şi nu doar pentru cea cul-
turală, episodul audienţei lui Brad la Nicolae
Ceauşescu în atmosfera creată de scandalul provo-
cat de amintita reprezentație, când i-a cerut să-l eli-
bereze din funcţie: „«Nu» mi-a răspuns prompt, ca
apoi să-mi reproşeze că noi nu lucrăm atent cu
oamenii de cultură şi artă, care nu înţeleg ce proble-
me dificile apar în faţa conducerii. «Uite, dacă
apare un singur articol care nu le place... vine amba-
sadorul sovietic şi mi-l pune aici pe masă…»”.
Subliniez că scriitorul, omul politic, diplomatul Ion
Brad nu confundă punctele de vedere și nu ezită,
atunci când e cazul, să-şi exprime admiraţia faţă de
faimoasa şcoală rusă de teatru, faţă de „marea cul-

tură rusă”, de marea literatură rusă, precizând că o
face din respect pentru adevăr, fără nici un alt
motiv: „Nu mi-am făcut, ca alţii, studiile la
Moscova, n-am fost omul lor niciodată…”. Şi
oameni ai Moscovei au existat până deunăzi mulţi
pe aici, chiar şi după „curăţirea” începută de
Gheorghiu-Dej şi adâncită de Ceauşescu. O curăţire
care n-a fost şi nici nu putea fi totală. Au mai rămas
destui „oameni ai lor”. Cu unii dintre ei, mai ales
din sistemul culturii, Ion Brad a lucrat direct. Timp
de doi ani, ca secretar al Uniunii Scriitorilor (1962-
1965), l-a secondat pe „fanaticul filosovietic” Mihai
Beniuc – „talent liric excepţional”, dar caracter con-
flictual şi cu un comportament duplicitar. Episodul
căderii lui Beniuc din funcţia de preşedinte al
Uniunii Scriitorilor, prăbuşire la care a pus umărul
şi Ion Brad, mi s-a părut a fi unul tragicomic.
Dramatismul lui e potențat şi de discursul autorului
Cântecelor de pierzanie cu accente de pamflet:
„Zaharia Stancu, Geo Bogza, un oarecare Ion Brad,
Eugen Jebeleanu şi alţii au vărsat peste mine hazna-
le şi hârdaie de lături şi fecale, bine condimentate
cu toate calomniile şi minciunile inimaginabile şi
garnisite cu o bogată laudă de sine. A venit apoi
Maria Banuş  cu un ţucal proaspăt scos de sub
rochie, dintre craci, şi, turnându-mi-l graţios în cap,
m-a «încoronat»”. Consecvent, echilibrat, Ion Brad
nu amestecă, nici de această dată, planurile şi nu
cade pradă resentimentelor. Respectă valoarea
„poetului adevărat, cel pe care nimeni n-are voie să-
l alunge din marea lirică românească” şi pledează
pentru publicarea unei antologii a poeziilor sale din
primele volume.

Ion Brad evocă și orele de după tragicul accident
– care, s-a spus, nu ar fi fost, de fapt, un accident, ci
o crimă, poate chiar comandată – al lui Nicolae
Labiş. Pe patul de spital, Labiş „vorbea, glumea,
voia parcă să ne încurajeze pe noi toţi, să râdă chiar
şi de sinistra «pasăre cu clonţ de rubin»”. O stare ce
constrasta în mod straniu cu tăcerea tatălui său
înmărmurit de durere. Nicolae Labiş le preda astfel
în primul rând congenerilor săi o lecţie de murire,
dar şi de nemurire.

Trist e și un alt episod, acesta din ultimele luni
de viaţă ale lui G.Călinescu. Invitat de Ion Brad să
cuvânteze despre Ion Creangă, când se împlineau
75 de ani de la moartea scriitorului, în decembrie
1964, „divinul”, aflat în Sanatoriul de la Otopeni, se
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scuză într-o epistolă că nu poate da curs invitaţiei,
dar trimite un text conţinând „câteva gânduri foarte
generale” din care Ion Brad reproduce un fragment:
„Deşi Cercul Junimea, în frunte cu Titu Maiorescu,
a fost prielnic destăinuirii geniului lui Creangă, el
n-a înţeles adâncimea fenomenului! Junimiştii,
foarte amatori de «anecdote» şi «corozive», făceau
mare haz de glumele humuleşteanului, care, văzân-
du-se luat în seamă de atâtea persoane de vază, îşi
deşerta sacul cu nastratinisme. Prejudecata unui
Creangă umorist stăruie, cu intenţiile cele mai bune,
până azi şi cineva şi-a pus întrebarea ce loc ocupă
Creangă printre umoriştii universali. Însă opera ex-
diaconului e plină de seriozitate  şi chiar de o anume
exuberanţă tristă, pentru că basmele aparţin caracte-
rologiei fantastice, iar «Amintirile» rememorării în
anii întunecaţi de boală ai unei copilării idilice.
Shakespeare, Cervantes, Creangă sunt, în cazul
acesta, înrudiţi printr-un hohot melancolic…”. 

„Exuberanţă tristă” şi „hohot melancolic” – sin-
tagme memorabile care definesc, în fond, sufletul
omenesc, condiţia umană. 

Nu pot să nu subscriu la o observație a lui Ion
Brad din perspectivă moral-psihologică. Și anume
că  una din slăbiciunile endemice ale românilor este
„adaptarea lor prea uşoară la situaţii istorice,
naţionale sau externe, adică oportunismul, pragul
real al trădării unor idealuri, crezuri, angajamente”.
Sunt de reţinut apoi, în această idee, câteva
propoziţii ale sale: „Când un şef (bisericesc sau
civil) acceptă învestitura supremă, se logodeşte cu
moartea. Altcum este numai un înşelător, care nu e
convins de misiunea lui. Dacă Horea ar fi reuşit să
fugă în Moldova şi să dispară necunoscut, memoria
lui ar fi fost numai pe jumătate preţuită. Dacă
Avram Iancu ar fi fost tras pe roată, sau mort în
temniţă, memoria lui în sufletul românilor ar fi fost
neasemuit mai mare”. Alte racile ţin tot de psiholo-
gia şi de caracterul nostru. Bunăoară, pe cine
preamărim fără măsură şi pe cine condamnăm ires-
ponsabil şi imoral. Două exemple evocate în
Dialogurile epistolare: Paul Cornea, de altfel un
distins profesor, un critic, istoric literar şi eseist
remarcabil, a devenit nici mai mult, nici mai puţin,
o figură emblematică a culturii naţionale, în timp ce
G. Călinescu, abia el cu adevărat o figură
emblematică, era acuzat, la 50 de ani de la moarte
că ar fi fost „apostolul lui Stalin”. El şi Mihail

Sadoveanu. A-l pune, cum a făcut-o în mod irespon-
sabil un cotidian, pe Călinescu alături de Iosif
Chișinevski, supranumit sarcrastic „cocoşatul de la
Notre Dame” de Ana Pauker, alături de Chivu
Stoica, de Valter Roman şi de alţi cominternişti şi
agenţi ai NKVD-lui, care au săvârşit crime împotri-
va poporului român şi a culturii naționale, este o
enormitate pe care, cu o sintagmă a lui Călinescu
însuşi, doar vasta ignoranţă și prostia fudulă o mai
pot cât de cât explica. Fiindcă de unde nu-i, nici
Dumnezeu nu cere! „Cum ar fi arătat cultura
română fără prezenţa lui G. Călinescu în presă şi în
lumea universitară, până a fost alungat de staliniştii,
care îl acuză acum de «compromisuri»?”.
Întrebarea își conține și răspunsul.

Nu lipsesc din vasta galerie expusă în
Dialogurile epistolare scriitori ca  Marin Preda sau
Ion Agârbiceanu,  oameni de cultură de prim rang
ca Dan Hăulică, Andrei Pleşu, Ecaterina Oproiu,
marele medic Gheorghe Dinescu, regretatul critic
Petru Poantă, iar dintre străini: Soljeniţîn şi Gabriel
Garcia Márquez, prin ale căror opere au fost dezvă-
luite „secretele fiinţei umane, confruntată cu drame-
le istoriei, riscând abisuri, dar şi căţărări până la
stele, între real şi absurd, între proză dură şi poezie
inefabilă”. Dar şi, surprinzător sau nu, Bill Clinton
în ipostaza de cititor de literatură, cu o confesiune
despre Márquez: „De când am citit Un veac de
singurătate, acum mai bine de 40 de ani, am fost de
fiecare dată uluit de darurile sale unice de
imaginaţie. Am fost onorat să fiu prietenul lui şi să-
i cunosc inima minunată şi mintea genială”. Prilej
pentru Ion Brad de a rememora un mesaj adresat de
Márquez, în 1999, Pen Clubului: „Mai grave decât
cataclismele şi războaiele nenumărate, care au
hăituit specia umană dintotdeauna, este acum certi-
tudinea că marile puteri economice, politice şi mili-
tare din aceste vremuri vitrege par a se fi pus de
acord spre a ne târî, pentru interesele lor meschine
şi cu arme letale, într-o lume de inechităţi de neîn-
vins. Împotriva lor, care sunt stăpânii a toate, nu
mai rămân alte forţe decât cele ale raţiunii, şi alte
arme decât cele ale inteligenţei şi cuvântului – care
din fericire sunt ale noastre –, pentru a-i determina
la acel ultim moment de reflecţie, de care este
nevoie, pentru a salva omenirea”. Un mesaj parcă
scris în această dimineaţă care ne tulbură profund.
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Din 4 martie 1953, până la 7 februarie 1954, Lucian
Blaga a transmis Editurii de Stat pentru Literatură și Artă
din București 10 scrisori cu privire la stadiul traducerii
capodoperei literaturii universale Faust de Goethe, inclusiv
unele informații, îndreptări, corecturi, remarci etc.
Realizând importanța istorico-literară a materialelor de
lucru adunate în portofoliul/arhiva editurii, cu privire la
opera tradusă de marele scriitor, ESPLA a predat spre
sfârșitul secolului trecut Academiei Române /secția manus-
crise/, toate paginile avute la dispoziție: corespondența cu
autorul, referatele întocmite de recenzenți, note interne,
probleme contabile etc., în total 30 de documente inedite,
aproximativ 80 de pagini. După 75 de ani de la redactarea
lor, acestea au devenit o sursă documentară de mare
importanță pentru viața și creația poetului, de data aceasta
ca traducător. 

Relevăm că Blaga a debutat în această postură încă din
1921, în paginile Gândirii. În curând deci se va marca
Centenarul debutului său ca traducător. Reamintim spusele
sale despre importanța acestei activități pe care a practicat-
o și a prețuit-o foarte mult: traducând m-am simțit cres-
când, așa cum se simte fiecare scriitor-traducător.

Am găsit mapa/dosarul respectiv în urmă cu zece ani,
în perioada în care am elaborat lucrarea în care am grupat
corespondența poetului și diplomatului român cu
personalități marcante din viața culturală și academică
românească.1

În încercarea de a întocmi o lucrare în care să prezint
travaliul blagian în domeniul traducerilor din literatura uni-
versală /aproape 3000 de pagini/, am întâmpinat tot felul de
piedici din partea Secției amintite, greutăți care s-au dove-
dit ani buni a fi insurmontabile, datorită tarifelor exagerat
de mari solicitate de instituția amintită, care - pentru a asi-
gura scanarea/copierea documentelor, a solicitat 17 euro/
pagină – față de 20 de cenți cât am plătit la Hoover Institut
din Palo Alto, în 1993/. 

Prin generozitatea primarului Municipiului Sebeș,
Dorin Nistor, un veritabil mecena cultural din Ardeal,
greutățile au fost depășite anul trecut, momentul în care
Domnia Sa a dispus achiziționarea manuscriselor respecti-
ve în format digital pentru Casa Lucian Blaga din
Lancrăm, facilitându-mi ocazia de a le prezenta cititorilor

și cercetătorilor în lucrarea intitulată: Lucian Blaga – tra-
ducător și traductolog.2 Cartea va apărea la ediția a 40-a a
Festivalului internațional Lucian Blaga din 2020. 

Schimbul de scrisori Blaga-ESPLA pune în valoare tra-
valiul uriaș al tălmăcitorului, a celui care a transpus integral
capodopera Faust de Goethe /cca 12 500 de versuri/, sub o
presiune ideologică și artistică greu de imaginat, în anii cei
mai grei din punct de vedere material din viața sa.
Epistolele de față dovedesc, totodată, climatul totalmente
defavorabil poetului, greutățile întâmpinate, piedicile veni-
te din partea conducerii breslei scriitoricești. Din paginile
dosarului și corespondența avută cu familia rezultă că
Uniunea Scriitorilor și Fondul Literar, instituții care, chiar
și după acceptarea și semnarea contractului, s-au răzgândit
în a-i mai da girul lui Blaga de a traduce, M. Beniuc dorind
să încredințeze traducerea unui alt traducător /I. Iordan/. În
această mașinațiune a fost folosit literatul, șvab de origină,
cunoscător al limbii germane, Andreas Illin, un prolecultist
notoriu, care a întocmit un referat în care a pus la îndoială
calitatea traducerii. Redactorii ESPLA, dornici și hotărâți
să publice volumul Faust în întregime, în anul 1954, așa
cum rezultă din corespondență, a solicitat un al doilea refe-
rat din partea scriitorului, traducătorului Alexandru
Philippide. Acesta a fost favorabil, dar presiunile n-au înce-
tat, iar Editura a fost nevoită să acționeze în continuare la
expertiza altor specialiști cu privire la valoarea traducerii:
mai întâi la Adrian Maniu, iar apoi la germanistului, profe-
sorul universitar, Tudor Vianu, respectiv la poetul bucovi-
nean de limbă germană, Alfred Margul Sperber. 

Analizele pertinente întocmite de aceștia au îndepărtat
primejdia rezilierii contractului făcut între ESPLA și Blaga,
ei demonstrând valoarea traducerii efectuată de poetul
ardelean, înțelegerea și abordarea corectă a originalului din
punct de vedere istoric și estetic al textului goetheean de
Lucian Blaga, cunoscător ca și ei de la sursă a limbii ger-
mane, cu studii la Viena și în Germania; ca recenzenți, ei au
subliniat talentul și soluțiile ingenioase găsite de autorul
Poemelor luminii în transpunerea realizată, aducând argu-
mente lingvistice și științifice pertinente, convingătoare. 

Toate acestea au fost hotărâtoare pentru Editură în a
accepta lucrarea propusă de Blaga, publicată în august
1955, într-un tiraj de 25 000 de exemplare, cu o prefață
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întocmită de Tudor Vianu, operă care s-a constituit, din per-
spectiva celor 75 de ani de la elaborare și publicare, într-un
veritabil eveniment în domeniul traductologiei românești. 

„Doarul” identificat de noi dovedește în același timp o
solidaritate de breaslă nemaiîntâlnită până atunci în litera-
tura română. Scrisorile de mai jos, care poartă semnătura
lui Blaga, ilustrează o parte din chinurile „facerii în limba
română” a opusului goethean Faust, trecerea prin furcile
birocratice a întregului proces redacțional, în plină atmos-
feră proletcultistă și imediat după ce tătucul Stalin tocmai
închiseseră ochii, așadar la începutul unui dezgheț cultural
foarte timid. Scrisorile aduc lumini noi în viața și creația lui
Lucian Blaga, a raporturile cu confrații întru literatură, cu
instituțiile românești. ă. Efortul depus de marele scriitor a
fost până la urmă generos răsplătit, mai ales că traducerea
a fost încadrată inițial la categoria a III-a de plată /dovadă
la câtă umilință era supus poetul din partea culturnicilor
vremii și a lui Beniuc!/. Din documentele contabile rezultă
că onorariul a fost până la urmă de 250 000 de lei, la cursul
de azi cca 500 000 lei. A fost răsplata unei munci titanice
depusă cu sârg și talent novator, cum am demonstrat, și pe
care îl va continua, cu aceeși dăruire, scriitorul-traducător
în anii următori. 

În legătură cu receptarea operei de către contemporani,
amintesc cuvintele patriarhului literaturii române de atunci,
Ion Agârbiceanu, exprimate „la adormirea” poetului, în mai
1961: „..ne-ai dat într-o superioară traducere pe Faust și
volumul Din lirica universală, care, dacă n-ai fi scris nici o
poezie originală, /ele/ ar sta dovada marelui tău talent poe-
tic...”3

1.
Cluj 4 Martie 1953
Str. Martinuzzi 14
Tovarășe Director,
Vă trimit alăturat, semnate de mine, cele 4 exem-

plare ale contractului pentru editarea lui „Faust”, cu
rugămintea de a le viza la Forurile Superioare, și de-a-
mi trimite apoi și mie un exemplar perfectat.

Am rămas cam decepționat de fixarea tirajului la
3000. Cred că atunci când veți primi manuscrisul ope-
rei complete, vă veți hotărî pentru un tiraj mai mare.

Tot atunci sper să corectați și cifra care indică
numărul versurilor cu peste 1000 mai puțin decât va fi
în totalitate și după cum este.

2.
Tovarășe Director,
Confirm prin aceasta primirea contractului pentru

„Faust”, ce mi l-ați trimis cu adresa Nr. 3665 din 9 Apr.
1953.

Folosesc acest prilej pentru a Vă aminti că sunt în
așteptarea primei rate din avansul ce mi se cuvine

potrivit contractului. Având urgentă nevoie de bani, Vă
rog să binevoiți a dispune să mi se trimită suma prevă-
zută în contract, căci numai astfel voi fi pus în situația
materială de a putea face efortul cerut de traducere.
Actualmente mă găsesc în situația de a nu putea aco-
peri golurile ce se cască în jurul existenței mele.

Am să vă comunic lunar progresele ce la face lucra-
rea. Acum sunt aprox. la versul 8000 (din 12.000); am
terminat cu alte cuvinte 2/3 din lucrare.

Cu cele mai bune salutări,
Lucian Blaga

3. 
Cluj 23 Sept. 1953
Tovarășe Director,
Țin să vă dau o informație cu privire la starea în

care se găsește traducerea lui „Faust”, la care lucrez
pentru editura Dumneavoastră. În timpul verii am putut
să lucrez foarte mult. Din cele 12.000 versuri, câte are
opera, am terminat 11.000. Încât am speranța să vă pot
prezenta opera completă chiar în termenul prevăzut în
contract, pe la începutul lui Decembrie 1953. În planu-
rile Editurii Vă rog deci să țineți seama de acestea.

Cu tovărășești salutări,
Lucian Blaga

4.
Octombrie, 1953
Tov. Lucian Blaga
Cluj
Str. Martinuzi, nr. 14
Am primit scrisoarea Dvs. din 23 Septembrie 1953

în legătură cu traducerea lui „Faust”. Am fi foarte
mulțumiți dacă ați termina lucrarea în termenul prevă-
zut în contract, deoarece munca redacțională la această
operă va necesita o grijă deosebită.

Pentru a putea pregăti lucrarea din timp pentru
tipar, vă rugăm să ne trimiteți încă de pe acum ceea ce
aveți deja tradus, urmând ca restul să ni-l predați ulte-
rior.

LA LUPTĂ ACTIVĂ PENTRU PACE!

5.
Cluj 17 Nov. 1953 
Str. Martinuzi 14

Tovarășe Director,
Cu poșta de astăzi vă trimit în pachet separat, reco-

mandat, traducerea lui Faust, partea întâia și partea a
doua, adică întreaga operă. Datorită unui mare efort,
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am reușit să-l termin puțin înainte de termen. Am făcut
și adnotările ce le-am crezut necesare pentru a înlesni
cititorului lectura. Partea a doua a cerut mai multe ase-
menea adnotări. Vă rog să-mi confirmați primirea celor
două volume.

Am și o mică rugăminte pentru imediat: v-aș ruga
să-mi trimiteți o sumă pentru activitatea dactilografe-
lor, care au transcris manuscrisul la mașină. Sunt în
total 318 pagini.

Suma o hotărâți după tariful ce-l aplicați
Dumneavoastră. Aș plăti dactilografele de la mine, dar
mă găsesc în mare lipsă.

Luptăm pentru pace!

6.
Tov. Lucian Blaga
Cluj
Str. Martinuzi, 14
Vă înștiințăm că am primit manuscrisul traducerii

integrale a lui „Faust” și ne bucurăm că ați terminat
lucrarea încă înainte de termenul prevăzut în contract.

Traducerea trebuie să treacă acum prin fazele
redacționale obișnuite. În momentul de față ea a fost
încredințată unui poet, cunoscător al limbii germane,
care urmează să refere asupra fidelității traducerii.

Sperăm că la sfârșitul lunii Decembrie tovarășul
referent să termine lucrarea și să vă putem comunica
observațiile noastre.

În privința dactilografierii s-a și făcut programarea
și sperăm ca în jurul datei de 1 Decembrie a.c. să
primiți suma respectivă. 

LA LUPTĂ ACTIVĂ PENTRU PACE!4

7.
Tovarășe Director,
Recitind pe Faust II am mai găsit unele greșeli, care

trebuie corectate, cele mai multe sunt de transcriere.
Vă rog să aveți bunătatea de a remite foaia alăturată
scriitorului, care examinează actualmente traducerea,
cu rugămintea să facă în text corecturile indicate.

Sper să pot veni la București în săptămâna ultimă a
lui Decembrie.

Cu cele mai bune salutări,
Lucian Blaga
Cluj 4 Dec. 1953
Anexă 
Corecturi de făcut în Faust II

Pag. 1 (actul I) rândul 5 de jos în sus:
în loc de „Aibi încredere-n norocuri” trebuie corec-

tat astfel: „aibi încredere-n sorocuri”.

Pag.19 rândul 4 de jos în sus:
În loc de „Ăst folos îl port pe drumuri” trebuie

corectat astfel: „Ăst colos îl port pe drumuri”.
Pag. 57 rândul 4 de jos în sus:
În loc de „Pe lângă-ntindere Peneios curge” trebuie

corectat astfel: „Pe lâng-un șes întins Peneios curge”.
Pag.59 rândul 26 de jos în sus:
În loc de „Sfârșesc în laudă, niciodată…” trebuie

corectat astfel: „Sfârșesc cu lauda, sau dojana…”
Pag.62 rândul 12 de jos în sus:
În loc de „Cum s-a ajuns aici?” trebuie corectat ast-

fel: „Cum s-a ajuns aci?”
Pag.69 rândul 5 de jos în sus:
În loc de „Dar care-a fost, tu sau pe jumătate” tre-

buie corectat astfel: „Dar care-a fost, tu zeu pe jumăta-
te” (s-ar putea ca această corectură să se fi făcut deja).

Lucian Blaga

8. 
Tovarășe Director,
Înainte de orice țin să Vă mulțumesc pentru hotărâ-

rea de a da traducerea lui Faust tovarășului Philipide
spre citire. Observațiile sale au fost deosebit de rodni-
ce. Le-am dat urmare în marea majoritate a cazurilor.
Unde nu am corectat, este pentru simplul motiv că nu
am găsit o formulă mai bună decât cea existentă. Cred
însă că în general am îndreptat în bine traducerea.
Există două locuri, unde n-am îndreptat și asupra căro-
ra vreau să mă explic.

La pagina 36 este un cântec de dans al țăranilor.
Din capul locului, acest cântec l-am tradus mai liber ca
restul textului și cu o pointă are nu există în original.
Am redus, din cauza acestei pointe cântecul, încât tra-
ducerea are cu o strofă mai puțin. Ultima strofă a deve-
nit de prisos, prin pointa ce am dat traducerii. Cântecul
este însă o înfloritură neesențială: de aceea mi-am per-
mis această libertate.

A doua observație căreia nu i-am dat urmare este la
pag. 75 și se referă la versul: „urma-vei cursul, gratuit
anume!”. Philipide spune că n-ar exista în original. Dar
în original există cuvântul ”Durchschmarutzen”, care
după comentatorul Petsch înseamnă tocmai a face un
curs gratuit.

Celelalte observații, cărora nu le-am dat urmare –
s-ar putea să fie justificate, dar n-am încotro: n-am for-
mule mai bune. E vorba îndeosebi de mici „prisosuri”,
cerute de ritm și rimă.

Cum spun însă, în marea majoritate a observațiilor
– cred că am izbutit aă ameliorez textul. Și pentru aces-
tea îi sunt mulțumitor lui Philipide. Vă rog să-i
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transmiteți mulțumirile mele.
Vă trimit cu poșta de astăzi în pachet separat partea

primă a lui Faust, căreia i-am adăugat și adnotări la
subsol.

Aștept să mi se trimită partea a doua, cu
observațiile lui Philipide.

Cât privește ilustrarea cărții, aș avea o sugestie:
Să se pună două portrete din epocă ale lui Goethe,

unul din tinerețe și altul de la bătrânețe.
Să se reproducă câteva din cele 19 litografii, admi-

rabile, făcute pentru Faust de pictorul Delacroix; au
fost făcute la 1827, și Goethe însuși a fost entuziasmat
de ele. Dacă nu se găsesc în țară, cred că aveți posibi-
litatea să le comandați din Germania de Est. Sunt într-
adevăr foarte frumoase. Ar fi bine să le comandați din
timp. 

Vă salut, cu cele mai calde dorinți de bine!
Lucian Blaga
Post-scriptum: Manuscrisul părții prime a fost din

eroare transcris la Dumneavoastră după manuscrisul
vechi ce l-ați primit de la Uniunea Scriitorilor, dar
acum e pus la punct!

9.
Tovarășe Director,
Cu poșta de astăzi trimit în două pachete separate

traducerea lui Faust partea a doua, revăzută după
observațiile lui Philipide. E o adevărată bucurie să poți
avea colaborarea unui om, cu care te completezi pe
aceeași linie. În majoritatea cazurilor am acceptat
observațiile și sugestiile. Și „locurile” au devenit, evi-
dent, mai bune. În câteva puține locuri doar, am păstrat
tot vechiul text; orice modificare pe care am încercat-o
ieșea în minus.

Tovarășa Gredinger mi-a spus că textul va fi din
nou dactilografiat. Rog, în cazul acesta, să luați
dispoziții ca toate versurile, fără excepție, să fie trans-
crise cu literă mare la început. Așa cum este și în origi-
nalul german. De asemenea rog ca tovarășa dactilogra-
fă să transcrie, acolo unde are nedumeriri, exact după
text. Adică să nu încerce a corecta textul.

S-a întâmplat bună oară că termenul „capitlul”
(organizație bisericească catolică) să fie transcris
„capitalul”. Ar fi indicat ca noua transcriere să fie con-
trolată de cineva pentru îndreptarea erorilor de trans-
criere. 

În legătură cu noile angajamente de traduceri, îmi
voi permite să vă scriu în curând. În orice caz Vă rog
să nu mă pierdeți din vedere.

Cu cele mai călduroase salutări

10.
Cluj 7 Febr. 1954 
Lucian Blaga
Str. Martinuzi 14
Dragă Doamnă Gredinger,

Am o rugăminte. Având o serie de chestiuni de
aranjat la Bucureşti, aş vrea să folosesc acest prilej şi
pentru a numerota în textul lui Faust adnotările ce V-
am trimis astă vară. Spre a putea pleca la Bucureşti am
nevoie de o telegramă de la Editură, prin care mă che-
maţi în legătură cu Faust. Altfel nu mi se dă permisie
de la birou. Fireşte că toată călătoria o fac pe cheltuiala
mea. Vă rog deci să vorbiţi cu tovarăşul Director să mi
se dea telegrama ce o solicit, încă în ziua când primiţi
acestă scrisoare.5

Cu toate mulţumirile,
Sărut mâinile
Lucian Blaga

28 oct 1954
Cluj, str. Martinuzi 14

Transmis 3 XI 954
Aprobat tov. Al. I. 94
REDACŢIA LITERATURA CLASICĂ 
UNIVERSALĂ 
4.XI 954

TELEGRAMĂ TELEFONATĂ
De la telefonul 3.76.83

Tov. Lucian Blaga
Str. Martinuzi 14
Cluj 

Rugăm veniţi urgent Bucureşti pentru Faust

Espla 
Olga Zaicic

Anexe 
REFERATUL REDACŢIEI

la manuscrisul „Faust” de Goethe în traducerea lui
Lucian Blaga

Tragedia „Faust” de Goethe a fost tălmăcită de

140140 CONVORBIRI  LITERARE



câteva ori în limba română în anii dinainte de 23 Aug.
1944. Traducerea de faţă este prima care apare în cei
zece ani de democraţie populară. De aceea redacţia s-a
străduit ca ea să se prezinte în cât mai bune condiţii şi
a cerut avizul unor colaboratori dintre cei mai compe-
tenţi.

În forma primă, manuscrisul a fost citit de tov.
Mihai Beniuc, apoi a fost confruntat de tov. Al.
Philippide. După confruntare, traducerea a fost revăzu-
tă de poetul Lucian Blaga şi apoi dată spre lectură tov.
Tudor Vianu şi Adrian Maniu. În baza acestor referate
s-a ţinut un consiliu redacţional la care s-a hotătât că
traducerea este frumoasă, cerându-se totodată traducă-
torului să mai aducă unele îmbunătăţiri, ceea ce acesta
a şi făcut, fără să admită toate modificările propuse de
referenţi şi de redacţie.

În urma ecourilor stârnite în presă prin publicarea
unor fragmente din traducerea lui Lucian Blaga şi a lui
Ion Iordan, redacţia a mai dat spre lectură şi tov. Petru
Dumitriu şi Alfred Margul Sperber, versiunea Lucian
Blaga.

Amândoi referenţii au fost de acord în a recunoaşte
că traducerea aceasta este deosebit de fidelă, iar ca
măiestrie literară, superioară tuturor celor apărute până
acum la noi.

În urma lecturii finale făcute în redacţie, tov.
Lucian Blaga a mai adus unele îmbunătăţiri, astfel că
datorită tuturor acestor strădanii socotim traducerea
demnă de a fi publicată şi nădăjduim că va face cinste
editurii noastre.

Tălmăcirea este însoţită de o prefaţă a tov. prof.
Tudor Vianu, care prezintă istoricul motivului faustic
în literatura universală precum şi caracterul progresist
al lui „Faust” de Goethe.

Pentru a face mai limpezi anumite aluzii sau refe-
riri la diferite personaje mitologice sau istorice, tradu-
cerea are şi o seamă de note alcătuite de traducător,
după ediţiile critice germane.

Redactor responsabil al lucrării este tov. Suzi
Gredinger.

D. Hâncu
S. Gredinger

SECTORUL LITERATURĂ STRĂINĂ

HOTĂRÂRE
În urma şedinţei de dezbatere a manuscrisului

„Faust” de Goethe – traducător Lucian Blaga
În urma discuţiilor duse în şedinţa din 24 IX 1954

s-a ajuns la următoarea hotărâre:
Manuscrisul este acceptat pe baza următoarelor

considerente:
Poetul Lucian Blaga a dat o traducere asupra căreia

referenţii sunt de acord de a o califica drept cea mai
bună traducere din „Faust” făcută până acum în ţara
noastră.

Redactor responsabil: S. Gredinger
Şeful Secţiei : Olga Zaicik
Şeful sectorului: D. Hâncu
Colaborator: Lucian Blaga

Propunem categoria I-a
D. Hâncu
Zaicik

Note:
1. Nicolae Mareș, Lucian Blaga, Epistolarul de la

Academia Română, Editura Altip, Alba Iulia, 2012 
2. Editura ePublishers, București 2020;
3. Manuscriptum, nr. 4 (9), an III, 1972, p. 180;
4. Urmare a comunicării făcute și a angajamentului

avut din partea scriitorului Al. Philippide că va întocmi
referatul până la 31 decembrie 1953 traducerea a fost intro-
dusă în planul editorial pe 1954. Vezi nota de mai jos a sec-
torului de literatură universală. 

5.Contractul de traducere pentru opera „Faust” de
Goethe, a fost încheiat la 12.III.1953 având ca termen de
predare 1.XII.53. (Traducător Lucian Blaga).

Traducătorul a trimis traducerea integrală la
20.XI.1953. Lucrarea a fost dată spre confruntare tov. Al.
Philippide care și-a luat angajamentul s-o predea redacției
la 31.XII.1953. Socotim că va fi necesar ca tov. Lucian
Blaga să vină la București, pentru a discuta cu confruntato-
rul observațiile făcute pe marginea manuscrisului. Dacă
operațiile redacționale vor decurge conform angajamente-
lor, credem că manuscrisul va putea intra în producție în
luna Februarie 1954. Suzi Gredinger/ D. Hâncu, 1
Decembrie 1953

5. Redactor Olga Zaicik a transmis următoarea telegra-
mă:

Socotim că va fi necesar ca tov. Lucian Blaga să vină la
București, pentru a discuta cu confruntatorul observațiile
făcute pe marginea manuscrisului. Dacă operațiile
redacționale vor decurge conform angajamentelor, credem
că manuscrisul va putea intra în producție în luna Februarie
1954.
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A trecut mai mult de un an de la despărţirea de
poetul, romancierul, pictorul şi traducătorul Miron
Kiropol, născut la Bucureşti pe 29 septembrie
1936, care se odihnește în cimitirul parizian din
Thiais. 

Un motiv în plus să punem în lumină viaţa lui
literară de dinainte de a părăsi definitiv România
comunistă, in septembrie 1968. 

„La Paris am împlinit vârsta morţii lui Crist” ,
se confesează poetul în Diotima. Diotima, o vedea
Kiropol, printre alte proiecte, ca pe un roman-flu-
viu. Din păcate nu a reuşit să finalizeze acest pro-
iect. Cartea are pagini creionate în grabă, îngălbe-
nite de timp şi răvăşite de amprenta nenumăratelor
adrese pe care le-a schimbat de-a lungul timpului.

„E o carte postmodernă”, ne mărturiseşte,
Daniel Corbu, editorul ultimei editii a Diotimei, al
cărei lector am fost, „o ediţie magnetică, o carte
care adună totul, fragmente de jurnal din perioada
comunistă petrecută în România şi cea de după, a
celui care noi l-am împrumutat culturii franceze ca
şi alte personalităţi de origine română care au
făcut o carieră strălucită în Franţa,  ca să amintim
doar pe doi dintre ei: Eugen Ionesco şi Emil
Cioran.“

Pustnicul de la Chartres, aşa cum l-am perceput
pe bunul meu prieten, se confesa realizatorului de
reportaje al Televiziunii Române, Sandrino
Gavriloaia:

„Am plecat din România comunistă aproape în
plină glorie. Aveam două cărţi publicate, Jocul lui
Adam şi Schimbarea la faţă. Oamenii îmi arătau o
oarecare prietenie. Începusem chiar să trăiesc din
scrisul meu. Dar nu mai puteam să aud cuvântul
comunist. Nu mai puteam să aud cuvinte de soiul
acesta, care mă chemau ca la o rugăciune. Să
devin o rugăciune a regimului. 

Şi într-o bună zi mi-am zis: nu se mai poate, voi

pleca! Şi cu mare, mare sfâşiere, am ajuns chiar la
gesturi, între ghilimele aş spune, nebuneşti, am
scris şi cred că scrisoarea aceasta se găseşte unde-
va la dosarul meu, sau cine ştie pe unde în arhivele
securităţii, lui Ceauşescu. Scrisoare care fără
îndoială, a ajuns. I-am scris cam asta: Că-i lasă pe
alţii care nu merită să plece! Eram invitat în
Belgia la Cazinoul din Knokke-le-Zoute din
Bruxelles, la Bienala de Poezie şi Uniunea
Scriitorilor nu a vrut să se ocupe de mine. Pe
atunci, Preşedintele Uniunii era Zaharia Stancu.
S-au ocupat doar de plecarea lui Jebeleanu şi de
un anume Chiriac, care nici măcar nu ştiu de ce
era scriitor. Pentru mine Uniunea Scriitorilor a
refuzat să intervină. Mi s-a spus: Noi nu putem să
ne ocupăm de tine! Şi atunci i-am scris lui
Ceauşescu că lasă să plece în lume numai oameni
care îi fac ruşine României şi chiar lui. Am fost
chemat la Comitetul Central de un anume Stroia.
Nu m-a primit în biroul lui, ci în marea sală. Ne-
am aşezat pe o bancă, cred de marmură şi m-a
întrebat de ce scriu scrisori de genul acesta. Eu i-
am explicat că primisem o scrisoare de la un
anume Verhesen care îmi vorbea de Bienala din
Belgia şi care spunea de poeziile mele: Sunteţi un
vrăjitor! De fapt scrisoarea aceea i-a rămas în
mână şi poate se găseşte şi ea la dosar. Aş vrea să
o regăsesc, tare frumoasă mai era! Şi i-am spus:
Dacă sunt un vrăjitor în ale poeziei, dle Stroia, şi
am portretul lui Hitler în inimă, atunci Securitatea
poate să mă aresteze de acum pentru că voi deveni
un duşman al Republicii Socialiste România, la
care omul s-a ridicat cu mâna întinsă spre mine,
spunându-mi: Băiatule, ai să pleci băiatule, ai să
pleci! Când? l-am întrebat. Ai să pleci, telefonea-
ză-mi mâine! 

Am telefonat a doua zi şi mi-a spus: Securitatea
credea că ai două nume. Am unul singur, un singur
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nume, i-am răspuns! A fost o încurcătură, mi-a
răspuns, paşaportul te aşteaptă! Şi am plecat, în
grabă mare, mi-am luat paşaportul, am alergat şi
mi-am cumpărat repede biletul de avion. A doua zi
plecam. Era în 1968, înainte de sosirea tancurilor
sovietice în Cehoslovacia.”

Miron Chiropol (așa cum apare numele sau în
extrasul din Registrul Stării Civile pentru cei
nascuți in 1936, cum de altfel a și semnat in
„perioada romanească”) vede lumina zilei la ora
amiezii ( 15,00) in ziua de 29 septembrie, la
Policlinica din strada Mașina de Pâine, nr. 47.
Policlinica, există și astăzi, lângă Biserica Sfântul
Dumitru, acolo unde probabil pașii noștri s-au
suprapus în timp, eu locuind de cealalta parte a
strazii. 

Tatăl, Simion Chiropol, militar cu gradul de
plutonier, in varsta de 30 de ani si mama, Elena
Chiropol, casnică, in varstă de 28 de ani, locuiau
pe strada Sfântul Gheorghe Tei, la nr. 20. Despre
perioada copilariei, Eric Balandras, primul editor
al Diotimei, enumeră: „… tatăl beat urlând insulte
pe stradă, fiul nebun de tandreţe, cântăreaţa cu
voce pierdută, diavolul în carne şi oase, Anna,
Anna şi din nou Anna, Tristan şi Yseault,
Eminescu, Stalin, România, Baudelaire, Tolstoi,
Dostoievski, bunica Tudoriţa şi mama Dumitra
devastată de iubire pentru fiul său – răscumpărat
de la moarte – iată doar câteva din miile de perso-
naje ale acestei cărţi construită ca un jurnal intim
întretăiat de poveşti insolite şi vise malefice…
Scrisa pentru a debuta în înțelegerea infinitului,
aceasta poveste-poem-roman va incânta pe toți
amatorii de insuflețire creatoare dispersată, de
romantism slav, de misticism si de drame arzătoare
trăite in singuratatea exilului” … „Un zbucium
creator care l-a urmărit mereu și peste tot!

Activitatea literară o incepe in țară. Scrie, in
contradicție cu canoanele epocii, poezie de dragos-
te dar mai ales poezii cu parfum mistic, dezvaluin-
du-și parca devenirea din exil. Incă nepublicat in
volum, stârnește interesul criticii, iar Paul
Georgescu îi dedică patru pagini in Revista Viața
Românească, în martie 1965, din care spicuim: „E
destul de greu de vorbit despre poezia lui Miron
Chiropol. Prima dificultate constă în faptul că
tânărul poet a publicat foarte rar în presă, iar un

volum încă nu are. Iată de ce mă văd silit, discu-
tând poezii încă inedite, să exemplific mai abun-
dent decît se obișnuiește în prezentarea unei cărți
tipărite. Dificultățile sînt însă și de altă natură, în
sensul că Miron Chiropol e singur în generația sa,
iar versul lui, fluid, adesea incantatoriu, se lasă
greu redus la concepte. Cred însă că poezia lui
merită, prin calitatea ei deosebită, din plin, nu
numai să fie cît mai repede și mai larg cunoscută,
dar și analizată, chiar dacă nu aș reuși de la înce-
put să descopăr toate armonicele și valențele unui
vers rezistent prin farmecul său la analiză. Cei mai
tineri poeți, atît de talentați și deosebiți între ei, au
totuși, firește, trăsături comune generate de împre-
jurările obiective identice sau asemănătoare. Una
dintre ele ar fi conștiința de generație, din care
decurge afirmarea hotărâtă a tinereții drept calita-
te în sine, o anume ostentație a vitalității, practica-
rea tonurilor tranșante. Sîntem ținuți la curent cu
faptul că poetul a împlinit 18 sau 22 de ani, vârsta
fiind proclamată ca o sfidare, se dau comunicate
despre sănătatea admirabilă, se fac grandioase
proiecte de viitor. Exuberanța lor e comunicativă,
tinerețea lor se transmite și nu te poți împiedica,
parcurgînd asemenea poezii, de o mișcare de sim-
patie, de încredere în forța afirmată cu real talent
a celei mai tinere poezii românești. 

Nimic din toate acestea, însă, la Miron
Chiropol. Există și la el o descoperire a lumii, dar
fiece revelație îi produce mirare iar nu, ca la cole-
gii săi, explozie afirmativă. Miron Chiropol nu se
proiectează în viitor ci caută să se apropie de
lucruri, ca de mari mistere, cu blîndețe, atent
îndeosebi la nuanțe, dorind să stabilească relații
esențiale cu obiectele și fenomenele, să surprindă
farmecul tăcerii. Tinerețea lui se vrea inițiată în
străvechea frumusețe a lumii, de unde șoapta,
clar-obscurul, liniștea”.

Până la apariția primului sau volum, publică
versuri si traduceri in Revista Contemporanul,
Revista Gazeta Literara, Revista Orizont, Revista
Ateneu. 

Iată câteva mărturii inedite dintr-un superb
interviu, acordat de Miron Kiropol, pe timpuri,
scriitorului Cassian Maria Spiridon:

Clocisem deja nenumărate pagini de poezie și
proză, traduceri din Dante, Poliziano, Dino
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Campana, Montale, din Jean de Sponde, pe care
mi-l descoperise Petre Dumitriu. Îi bătusem la ușă
cu poezii nepublicate, puțin înainte de fuga lui. S-
a purtat omenește cu mine, a dat din umeri și mi-a
spus: „Sunt, frumoase poeziile dumnitale, dar de
ce nu ai venit mai devreme la mine ? Acum nu mai
pot nimic”.Nu știu dacă era sincer, dar nu pot să
uit că mi-a dat un braț de cărți, unele din Pleiade,
Baudelaire, Rimbaud. Poeți francezi din secolul al
XVI-lea, T.S.Eliot, toate risipite azi, spunându-mi:
„Ți le-am destinat dumnitale!”. Și dus a fost. Eu
tot aduceam poezii pe la Gazeta Literară. Odată
era pe acolo și Eugen Barbu și m-a citit pe loc. A
apărut și Paul Georgescu, și Barbu s-a întors către
el mormăindu-i: „Îi spun că scrie frumos, dar
nepublicabil”. „Cum?”, a răsunat răspunsul
celuilalt pe când o lua la picior. Mă citeau și asta
m-a ajutat mult, Victor Kernbach, Nichita
Stănescu, Cezar Baltag, Petre Stoica, Matei
Călinescu… Nichita mi-a publicat prima poezie în
Contemporanul, apoi am început să apar, al dra-
cului de greu, în Gazeta Literară, unde la un
moment data am ajuns corector. M-am împrietenit
cu trei miraculoși ai literaturii române, Valeriu
Cristea, Lucian Raicu și Marcel Mihalaș. Eram
nedespărțiți, ne vedeam aproape în fiecare zi. Ne-
am transmis unul altuia o forță enormă. Pe când
eram corector la Gazetă, Paul Georgescu m-a
invitat la el, prin Matei Călinescu și Lucian Raicu.
În timpul discuției asupra poeziei s-a întors deoda-
tă către mine și a exclamat: „Uite, avem totuși
poeți angelici!” E adevărat că nimeni n-a râs.
Abia publicasem vreo cincisprezece poezii. „Eu nu
pot să te public, a adăugat,dar dă-mi, dacă ai, o
sută de poezii nepublicate și voi scrie despre ele.”
I-am dus un teanc. S-a ținut de cuvânt. Peste câte-
va luni apărea în Viața Românească, un grupaj din
ele, iar mult după aceea ieșea de sub tipar și pri-
mul meu volum de versuri Jocul lui Adam. Acesta
fusese tradus în franceză( contra plată, lucru
firesc), de Aurel-Georges Boeșteanu și-l trimise-
sem lui Pierre Emmanuel. Îmi dădusem demisia de
la Gazeta Literară, mi se făcuse lehamite de tot și
de toate, îmi amenințam ca un blestemat singurul
tată pe care mi-l știam pe pământ, Dumnezeu, că
mă voi sinucide dacă nu mă ajută să plec din țara
asta. Credeam într-un occident ideal unde poetul,

scriitorul, intelectualul, omul, nu sunt înjosiți.
Fusesem chemat la Scânteia Tineretului ca să
colaborez, lăsasem versuri, niciodată publicate, I-
am spus lui Valeriu Râpeanu că mă văd cu greu
publicat în acel jurnal, pentru că eu scriu versuri
despre Dumnezeu. La care el mi-a răspuns foarte
binevoitor că va veni o vreme în care poate se vor
publica și astfel de versuri. Mă chemaseră la
radio, la televiziune, eram acceptat mai de toate
revistele literare, cu versuri originale și traduceri.
Nu mai eram un dat afară din casă, și totuși, nu
eram nicăieri acasă. Trăiam în Visul unui om ridi-
col. Ridicol am rămas și azi. Mă îndrăgostesc de
flăcări. Și asta nu se face. Într-o lume ce se
îndreaptă către un alt viitor radios ca tot ce e vii-
tor. Ah, dacă am putea ajunge măcar la împăcarea
cu noi înșine, la pacea universală, la comuniunea
universală,  și tot ar fi ceva. Nu o rânji chiar și
după ideea umanitară, infernul ? Eu nu știu, nu
știu mai nimic ! Atât am învățat de la comerțul cu
omul: că în fiecare clipă a acestuia, cel puțin dacă
nu e autist, diavolul dă, ca în Frații Karamazov,
din coate pe viață, iar îngerul păzitor face la fel și,
cine știe, se mai întâmplă să se întâlnească amân-
doi așa, dând din coate prin gândirea sa, iar omul
în toate astea nu își mai găsește drumul. Aici îmi
strig din nou admirația pentru literatura rusă. Nu
există o altă cale care să ne fi dezvăluit atât de
crud războiul și pacea din noi. Poate celelalte sunt
mai subtile mai inteligente, mai (și repetăm cuvân-
tul), cu viitor. Depinde ce fel de viitor. Dar pentru
mine literatura rusă e ceva ce a dispărut și poate
nu va mai reveni niciodată, o statuie arhaică de o
frumusețe de neînvins, Și ce contează că nu ar mai
reveni ? Ea ne surâde pe jumătate sfărâmată,
făcându-ne, măcar la câțiva dintre noi, un semn
enigmatic. Am încercat în toată opera mea să
recreez, cum am putut și eu, acest semn.

Așadar în 1967, la Bucuresti, Editura pentru
Literatura îi publică – Jocul lui Adam, căruia in
data de 23 mai 1967 i se dedică un „Moment poe-
tic”’ la Radioteleviziunea Romana. Despre acest
prim volum, Valeriu Cristea remarca: „Peste acest
colț de poezie pe care volumul Jocul lui Adam îl
reprezintă, n-a trecut furtuna marilor barbari ai
liricii moderne. In aceasta constă si farmecul lui
particular. Căci poezia lui Miron Chiropol nu
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poate fi definită altfel decât prin elanul ei sincer
spre puritate și elevație. Elan ce își încordează și
destinde arcul într-o lume in care oamenii si obiec-
tele își dezbracă pe rând cămășile grele de mate-
rialitate, în care lucrurile și făpturile se privesc cu
chipuri blajine ca intr-un eden primar si idilic”. 

I se publică al doilea volum Schimbarea la față,
în anul 1968. În același an devine și membru al
Uniunii Scriitorilor din România (președinte era
Zaharia Stancu). 

De altfel, drumul lui și cel al lui Nichita
Stănescu se întâlnesc frecvent. Iată și superba
dedicațtie pe care cel din urmă i-o face lui Miron
pe volumul Alfa, în martie 1968: „Lui Miron, poe-
tului suav și straniu, prietenului îngeresc, omagiul
lui Nichita!”.

Ultimul volum publicat în România, Rosarium,
are o soartă vitregă. Aparut în 1969 nu apuca sa fie
distribuit, fiind topit de autorități. Miron se refu-
giase definitiv în occidetntul de la care aștepta
lauri. E pedeapsa regimului comunist pentru cel
care s-a autoexilat, intr-o primă fază in Spania, de
unde asa cum mi-a marturisit, va pleca in Franța
înspaimantat de ideea ca regimul franchist l-ar
putea adăuga pe lista indezirabililor. Din periplul
spaniol al poetului dateaza si corespondența cu
Vintilă Horia. 

Într-o scrisoare datată 05.11.1969, acesta îi
mărturisește: „Mi-a placut poemul in spaniolă și
sunt sigur ca într-un an sau doi Spania te va trans-
forma intr-un bard castilian și te va face sa ințelegi
anumite lucruri esențiale, legate exclusiv de acest
peisaj si de această lume intoarsă către etern.” 

Iată și un  minunat fragment dintr-o  scrisoare a
Mitropolitului Antonie Plămădeală,din Oxford, în
anii 69. I-a devenit prieten și chiar a și încercat să-
l ajute efectiv pe Miron Kiropol:”Cred că te
gandești sa te alegi de pe aici si cu niște
diplome.Trebuie  diplome si mai ales ceea ce stă in
dosul lor, știință de carte multă. Le trebuie si
poeților. Si mai ales unuia care vrea sa scrie des-
pre poezie. Uneori e chiar mai greu si mai
pretențios decat sa scrii poezie. (…) Sa scrii o
Istorie a poeziei românești, intr-o limba de
circulație universală e un sens. Dar sensul tău – și
eu cred in el ca și tine – sensul tău propriu, e sa fii
un poet de circulație universală. Asta va face mai

mult pentru neamul tau, decat o istorie despre
alții”.

Miron Kiropol a dus cu el peste tot frumusețea
sufletului nativ romanesc. Surprinzător, pentru
început, nu versul avea să fie cel care îl va aduce
în conțtiința culturală franceză, ci penelul, unduiri-
le unui penel de magician prin care va dezvălui
sensul religios al frământărilor lui existențiale – o
pictură pe lemn, în tradiția Voronețului, în culori
inventate de el, din plante, gălbenuș de ou și fărâ-
me de demoni puternici, învinși în cele din urmă. 

Jocul sorții a făcut ca niște borne temporale, dar
și de suflet, să îmi marcheze existența – de la
Nichita Stănescu am aflat despre un foarte bun
poet român, fugar parizian, Ilie Constantin, cel
prin care mai târziu aveam să-l cunosc pe Miron
Kiropol, la Chartres.

Pe toți trei i-am condus pe drumul în eternitate!
Așa a fost să fie, poate ne vom regăsi cândva…

Ca o reparație istorică, toate volumele din
„perioada românească” a lui Miron Kiropol se reu-
nesc sub titlul acestei ultime carți, Rosarium-redi-
vivus, un phoenix cu aripi de litere și zbor, ca să îi
străjuiască nemurirea.
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Anul Flaubert a început la 12 aprilie 2021 şi va
dura până în iunie 2022. Bicentenarul acesta coincide
cu cel al morţii lui Napoleon şi cu al naşterii lui
Dostoievski.

Autorul Educaţiei sentimentale s-a născut la Rouen
şi a trăit cel mai mult în Normandia, un teritoriu pe care
scriitorul l-a făcut celebru. Dar regiunea a fost şi prima
lui sursă de inspiraţie. Astăzi locul său de naştere e un
muzeu. La fel Croisset, numit acum „Pavilionul
Flaubert”, e faimos şi pentru că aici a trăit aici roman-
cierul 35 de ani şi a scris majoritatea operelor sale.

Situat la est de Rouen, micul sat Sy este inspiraţia
pentru Madame Bovary; fictiv satul se numeşte
Yonville-l’Abbaye. La 16 kilometri de Sy, satul pito-
resc Lyon-le-Forêt e locul unde a fost filmată adaptarea
romanului Madame Bovary de Jean Renoire şi Claude
Chabrol, în rolul titular cu Isabelle Huppert.

Pentru Gustave Flaubert scrisul a fost şi un antidot
la suferinţa sa de o boală nervoasă, care se crede că era
epilepsie. [O paranteză, de aceeaşi afecţiune au suferit
şi celebrităţi ca Iulius Caesar, Ioana D’Arc, Fiodor
Dostoievski, regina Maria. Şi alţii care nu sunt de ase-
menea anvergură sau nu-i cunoaştem noi]. Lui
Flaubert, cărţile, dragostea şi pasiunea pentru cai i-au
întreţinut vigoarea. E un scriitor extrem de meticulos şi
perfecţionist (se aude?). Putea rescrie o pagină se 15
ori, să petreacă trei zile pentru o propoziţie, o după-
amiază pentru a pune o virgulă. A fost supranumit
„Sfântul patron al scriitorilor”, capabil de o elaborare
unică (am reţinut; pe acest criteriu, I. L. Caragiale se
situează în vecinătatea lui). S-a mai spus că „Flaubert
este, după Cervantes, cel mai decisiv romancier din
istoria romanului” (Javier Cercas). Şi: „romancierii nu
pot trăi fără Flaubert”. S-ar putea spune că deţine unul
din primele locuri (dacă nu chiar primul) cât priveşte
virtuozitatea artistică.

Madame Bovary e capodopera lui Flaubert cea mai
reputată. Hemingway o include în lista lui cu puţine
capodopere. „Flaubert a stabilit, în bine sau în rău, ceea
ce majoritatea cititorilor consideră naraţiune realistă
modernă, iar influenţa sa este aproape familiară pentru

a fi vizibilă” (Jammes Wood); „Cel mai bun romancier
care a scris vreodată” (Julian Barnes). Laude vin din
partea unor mari scriitori: Marcel Proust, Vladimir
Nabokov, Milan Kundera...

Educaţia sentimentală este a doua operă emblema-
tică a lui Flaubert, unul dintre cele mai mari romane
franceze din secolul al XIX-lea. E bazat pe propria sa
experienţă, o dragoste neîmpărtăşită pentru o femeie în
vârstă. Roman de iniţiere, foarte straniu, relevă parado-
xul că nimeni nu iubeşte pe nimeni, dar toţi se pretind
îndrăgostiţi. „O carte frumoasă, cu forţa celor mai bune
cărţi ale lui Balzac, şi mai reală, adică mai fidelă ade-
vărului de la un capăt la altul” (George Sand). O tragi-
că poveste de dragoste, evocată cu violenţă, fără preju-
decăţi, este Salambô. Acţiunea se petrece în Cartagina,
după cucerirea cetăţii de către romani, pe fundalul pito-
resc, liric şi mistic al unei reconstituiri istorice de o rară
autenticitate şi frumuseţe stilistică. Fiica lui Hamilcar
era, se-nţelege, de-o uimitoare frumuseţe şi de-o înaltă
cultură: „Părul ei, duş cu pulbere purpurie, conform
domnişoarelor din Canaan,era aşezat ca un turn...
multe pietre scânteiau pe pieptul ei...mâinile acoperite
cu pietre preţioase erau goale până la umeri... Elevii ei
păreau direcţionaţi mult dincolo de limitele pămân-
teşti”. Ispita Sfântului Antonie e un poem dramatic în
proză, la care Flaubert a lucrat întreaga viaţă de adult
(„Este opera întregii mele vieţi”). Protagonistul tentat
de multe personaje şi obiecte să se abată de la convin-
gerea sa că izolarea este cea mai adevărată formă de
închinare, nu-şi poate controla corpul, dorinţele eroti-
ce, ispita bogăţiei. Impactul a fost provocat de tabloul
lui Pieter Breugel cel Bătrân şi de tabloul lui
Hieronimus Bosch. „Singurul meu maestru a fost
Gustave Flaubert. Ispitirea este modelul” (Gabriele
d’Annunzio). E cartea care l-a influenţat pe tânărul
Freud. Pentru pregătirea romanului Bouvard şi
Pécuchet scriitorul a citit peste 1500 de cărţi. Intriga
episodică îi dă romanului o calitate picarescă. Ezra
Pound îl compară cu Ulise al lui Joyce, iar Borges îl
aseamănă cu scrieri ale lui Swift şi Voltaire şi crede că
anticipează absurdul lui Kafka.
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De o bună bucată de vreme suntem învățați (ni se
inculcă/sugerează/impune) că trăim vremuri groaznice,
de criză (sărăcie, hoție, prostie, caniculă, secetă, pande-
mie, război), numai bune să te retragi în bârlog, să-ți
ascunzi capul în nisip precum struțul și, mai ales, să nu
deschizi gura (că ești taxat!). Nici mari „exploits” nu se
întrevăd pe câmpul bătăliei literare, găștile „de la pute-
re” își împart cu tamtam premiile și banii aferenți – pen-
tru opuscule derizorii, care se transformă în colbul din
care au luat ființă imediat după evenimentul „epocal”,
„genial” (mai căutați sinonime în bagajul lingvistic limi-
tat al comentatorilor TV) inventat pentru gâdilat orgolii-
le peste măsură. Și totuși... Mai apar și semne bune pe
ogorul la care trudesc literați (și nu numai) chemați de
pasiune și dedicație (valoarea rămâne să o stabilească
alții, mai încolo), cum ar fi, de exemplu, recentele două
volume dintr-un fund de Bucovină, intitulate simplu,
fără emfază: „Caiete de la Volovăț”, revistă de teologie
și cultură a parohiei din loc, dar cu largă deschidere
spațială și în timp, păstorite de pr. Dumitru Valenciuc și
pr. prof. dr. Ioan Paul Valenciuc, dar despre acestea vom
vorbi cu altă ocazie. 

Aici, mai aproape de „casa” noastră și de sufletul
nostru, a scos ochii în lume o mică bijuterie, al cărei titlu
spune aproape totul despre ceea ce se află în cele 300 de
pagini ale cărții: Condeie regale în „Convorbiri litera-
re” (Editura „Timpul”, Iași, 2022). Autoarea acestei ele-
gante crestomații (selecție texte, studiu introductiv, tra-
ducere de scrisori și note) este distinsa profesoară și
avocată dr. Aurora Ciucă, cea cunoscută de noi și ca o
sensibilă și delicată poetă, așa încât nu ne miră că a avut
ideea alcătuirii acestui florilegiu, de care s-a apropiat cu
tot sufletul. Dar despre ce este vorba, de fapt, în carte?
(Știm noi prea bine că unora le vine ceva mai greu să se
îndure a „deschide” coperțile – copertele, dacă vreți
neapărat – unei cărți).

Tot românul cât de cât cultivat știe că primele două
dintre capetele încoronate ale României au fost dotate,
pe lângă alte calități artistice, și cu darul scrisului artistic
și sensibil, dar cine s-a mai apropiat, în ultima vreme, de

poeziile sau bucățile de proză ale celor care au
semnat Carmen Sylva sau Maria? Este acum o
ocazie la îndemână, care ar fi păcat să fie ratată.

Eleganta lucrare ni se prezintă cu o bună
concepție organizatorică (oribil cuvânt!), alcătui-
toarea crestomației oferindu-ne câte o succintă
prezentare a personalității regale (este vorba des-
pre reginele Elisaveta și Maria, regele Carol II și
prințesa Ileana), însoțită de culegeri de texte
publicate în prestigioasa revistă „Convorbiri lite-
rare” (nu sunt singurul care spune aceasta!) de
către cei patru autori pomeniți, cât și de un flori-
legiu de „adrese” omagiale sau considerații lite-
rar-artistice ale unor figuri proeminente contem-
porane (Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu, Al.
Tzigara-Samurcaș – Regina Elisaveta și cultura
românească, Duiliu Zamfirescu, D. Onciul,
Simion Mehedinți, Mircea Djuvara – Câteva
reflexiuni asupra laturei filozofice a sufletului
Reginei Elisabeta, Emilian I. Constantinescu –
Arta literară a Reginei Maria). Lăsând la o parte
„închinările” supușilor, ne oprim la câteva idei
desprinse din lectura „condeierilor regali”.

Regina Elisabeta figurează cu două poezii,
Cugetări, scrisori de la Vasile Alecsandri (traduse din
franceză de Aurora Ciucă), dar nouă ne-au mers la suflet
sfaturile pe care le dă „mama” unuia dintre copiii ei
favoriți, George Enescu. În scrisoarea adresată acestuia,
după ce-i pomenește pe mult prețuiții de dânsa
Alecsandri și Grigorescu, regăsim probleme existente
și-n ziua de astăzi: tentația Occidentului, cu facilitățile
(dar și superficialitatea pe care o dă glamour), cu reite-
rarea îndemnului către apropierea de (conviețuirea cu)
pământul și spiritualitatea pământului românesc, singu-
rele care îi pot impune pe deplin talentul la nivel mon-
dial: 

„Nu uita farmecul nespus ce plutește deasupra
șesurilor noastre și nici puterea năprasnică a munților
noștri. Sângele să nu-ți trădeze patria și să nu te lași
molipsit de supracivilizația centrelor cosmopolite, care
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nu sânt tuturor folositoare pentru perfecționarea noastră,
întru cât nu ne lăsăm cotropiți de curentele lor decaden-
te, pe care trebuie din contră să le împrospătăm prin
vioiciunea noastră. Aceasta să ne fie credința. Stăm la
marginea unui izvor din care alții nu s-au adăpat și nu se
vor adăpa încă multă vreme” (p. 24 în Condeie
regale...). Și, mai departe: „Poet adevărat poate fi numai
acela care își poartă în suflet țara sa; căci ea dă, mai mult
chiar decât i se cere, aceluia care o iubește și o înțelege
și să nu se apropie de ea numai din simplă curiozitate și
fără iubire” (p. 25).

Regina Maria este reprezentată de fragmente din
ampla operă, prin pagini scrise în 1914, Povestea unui
dor nestins, Despre credință, Este sângele regesc o feri-
cire?, Ce înseamnă Marea pentru mine și După război,
din care extragem câteva din numeroasele reflecții în
care surprinde cu acuitate realitățile unei societăți date
peste cap de o calamitate (care iarăși ne trimite la zilele
noastre de astăzi):

„Am văzut prăbușindu-se instituțiuni, căzând ceea
ce credeam așezat pe temelii neclintite și am văzut
desprețuindu-se tradiții vechi, și vechi credințe luate în
râs. A trebuit să ne obicinuim cu o violență de limbaj
care uneori ne cutremură. Am asistat la nivelarea clase-
lor, la ridicarea maselor, la o enormă evoluție într-un
timp așa de scurt. Am văzut dispărând multe lucruri fru-
moase la privire; bună parte din pitorescul vieței s-a dus,
pentru a face loc unor instituțiuni mai practice, dar mai
puțin atrăgătoare. Lumea a devenit mai gălăgioasă, mai
vulgară; fiecare are mai multe drepturi, sau crede că le
are. Întrucât însă fiecare a profitat din aceste preschim-
bări, rămâne încă de văzut” (p. 162). 

Pe principele (ulterior regele) Carol nu-l știam aple-
cat către „condei” (deși bunul simț artistic al mult huli-
tului monarh era de notorietate), dar schița sa, din 1916, 

Doi prieteni , curat scrisă și fără pretenții, ni-l arată
apropiat de domeniul tehnic, prin evocarea lui Aurel
Vlaicu și a zborurilor acestuia:

„Îl văd, parcă ar fi fost ieri, urcându-se în șubreda lui
mașină cu spaimă, dar cu încăpățânarea ce-i dădea
nădejdea biruinței. Pleca cu teamă, dar îndată ce se
simțea plutind pe aripele-i de pânză, parcă toată spaima
îl părăsea. Acolo sus, sorbind aerul curat, departe de rău-
tatea lumii, devenea un alt om; jos pe pământ era un fri-
cos și un încăpățânat; sus în văzduh devenea un viteaz și
un geniu” (p. 284).

Tot înainte de a deveni rege, îl regăsim pe Carol în
intimitatea mașinilor grație amplei relatări a aghiotantu-
lui căpitan Teofil Gh. Sidorovici (bucovinean voluntar
în Primul Război Mondial, ajuns apoi șeful Strajei Țării,
cel care și-a trecut la activ și înființarea taberei
străjerești de la Bucșoaia, perpetuată cu antren în regi-

mul comunist sub denumirea „tabără de pionieri”).
Acesta relatează despre organizarea de către Automobil
Clubul Regal Român, „ca aproape în fiecare an”, a unui
concurs de turism, de data aceasta cu itinerarul
București – Iași – Cernăuți – Târgu-Mureș – Cluj –
Timișoara – Govora – București, „în 7 etape, de la data
de 30 mai până la 6 iunie 1923, cu calea grea și lungă de
2.300 km”, la care „A. S. R. Principele Carol ia parte,
ca-ntotdeauna, fiind pasionat automobilist” (A. S. R.
Principele Carol turist, în „Glasul Bucovinei” de la
Cernăuți), An. VI, nr. 1276, 3 iun. 1923, p. 1).

Domnița Ileana, atrasă de universul marin (ca și
mama sa), se prezintă în această antologie cu paginile
evocative intitulate Constanța, cu faimoasele nave: bri-
cul „Mircea”, crucișătorul „Elisabeta”, vaporul de pasa-
geri „Împăratul Traian”, sau cu vizita Țarului.

După cum ne spune, în finalul studiului introductiv,
alcătuitoarea crestomației: „Reunite în volum, aceste
pagini reînvie o epocă. Pentru a păstra parfumul acelui
timp, am inclus textele originale așa cum au apărut în
revistă. Este meritul oamenilor care, peste ani au dat
viață revistei Convorbiri literare traducând și publicând
scrierile Reginelor. Este, de asemenea, meritul celor
care, contemporani fiindu-le, le-au apreciat opera și s-au
aplecat cu reverență asupra rândurilor lor, trimițându-ne
gânduri de lumină” (p. 20).

Este, de asemenea, meritul Aurorei Ciucă, prin efor-
tul căreia a fost reînviată o epocă, al cărei parfum ne-a
fost transferat cu grație și eleganță, și care ne-a făcut și
pe noi să ne plecăm cu reverență asupra rândurilor lor.
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Gheorghe Costaforu este unul dintre
numeroșii politicieni de seamă ai României seco-
lului XIX căruia nu i-a fost încă dedicat un studiu
biografic cuprinzător. Nu am, desigur, intenția de
a acoperi aici această lipsă. Voi încerca, totuși, să
ofer un text cât de cât precis și accesibil, în care
să fie sintetizate principalele repere ale unui des-
tin prea puțin conform cu tezele marxiste privi-
toare la caracterul „de clasă” al conservatorismu-
lui românesc.

Costaforu s-a născut la sfârșit de epocă fana-
riotă, în București, în familia unui negustor pe
nume Constantin1. Și-a început studiile în capita-
la Valahiei, la cunoscutul Colegiu Sfântul Sava,
dovedindu-se un elev deosebit de capabil. După
absolvirea cursurilor instituției bucureștene, tână-
rul a intrat în administrație, ocupând, la fel ca
mulți alți „aspiranți” de origine mai modestă,
posturi de mic funcționar: ajutor de secretar
(pomojnic) la secția comercială a tribunalului
Ilfov și apoi grefier în cadrul aceleiași instituții.
Pentru serviciile, sale, cârmuirea i-a conferit, în
1842, rangul boieresc de pitar.

Destinul viitorului om politic a cunoscut o
schimbare decisivă în 1845, când, cu ajutorul
unor binefăcători bogați și al unei burse din par-
tea statului, a plecat să studieze dreptul la Paris.
Costaforu urma, astfel, traseul multor contempo-
rani și conaționali de origine „aristocratică”, dar
și al altor tineri cu rădăcini mai modeste, care au
izbutit să își completeze educația cu sprijin
public ori privat (cum a fost, de pildă, Vasile
Boerescu).

În anii studiilor pariziene, Costaforu a făcut
parte din cunoscuta Societate a studenților
români din capitala Franței, aflându-se în relații

amicale cu viitorul revoluționar C. A. Rosetti, dar
evitînd să aibă prea mult de a face cu agitațiile
politice în care acesta era, alături de alți studenți
munteni și moldoveni, implicat. Deși condițiile în
care a trăit nu au fost, nici pe departe, strălucite,
iar în 1848 s-a aflat pe punctul de a fi rechemat în
țară, Costaforu și-a încheiat, în cele din urmă,
studiile cu un incontestabil (și rar) succes. În
1849, tânărul și-a dat examenele de licență, iar în
anul următor a devenit unul dintre primii români
care a reușit să obțină titlul de doctor în drept.

Întors în țară în toamna anului 1850,
Gheorghe Costaforu a primit, curând,
recunoașterea compatrioților: rangul boieresc de
serdar (12 septembrie 1851) și postul de profesor
de drept civil la „școala de legi” din cadrul
Colegiului Sfântul Sava (în același an, la 2/14
noiembrie). Din octombrie 1852, el a început să
predea și dreptul penal, procedura civilă și proce-
dura penală, iar în 1856 a fost înaintat la rangul
de paharnic. Tot în acești ani, profesorul valah a
început editarea unei interesante publicații,
Magazinul judecătoresc, în care a publicat intere-
sante contribuții personale de literatură juridică2.

În anii 1856-1859, Costaforu s-a numărat
printre apropiații caimacamului valah Alexandru
D. Ghica (fost domn al țării între 1834 și 1842 și,
din nou, aspirant la tron). El a fost numit, la 2/14
decembrie 1856, director al Eforiei școalelor
(instituție cu atribuții importante în coordonarea
învățământului din principat), colaborând, toto-
dată, la Timpul – gazetă politică susținută de cai-
macam3. În 1857-1858, Costaforu a întreprins o
călătorie de câteva luni pentru a studia sistemele
occidentale de învățământ, elaborând, la întoar-
cere, un amplu raport, publicat, ulterior, într-o și
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mai extinsă lucrare4. 
După ce Alexandru Ioan Cuza a fost ales

domn al Valahiei (24 ianuarie 1859), Costaforu a
devenit deputat în Adunarea Electivă-Legislativă
(februarie 1860). În același an, la 13/25 iulie, ca
un semn prestigiului politic de care se bucura, dar
și al încrederrii domnești, el a fost numit ministru
de Interne al Țării Românești, în guvernul prezi-
dat de Manolache Costache Epureanu. Era o
însemnată oportunitate pentru încă tânărul politi-
cian: conducerea „Internelor” îi asigura controlul
asupra administrației județene și locale. Mai
mult, șeful cabinetului era venit din Moldova,
nefiind un cunoscător a principatului pe care tre-
buia să îl administreze, ceea ce îi lăsa, teoretic,
lui Costaforu o libertate de mișcare aproape tota-
lă. 

Rezultatul primei apariții pe banca ministeria-
lă a fost, însă, aproape dezastruos pentru profeso-
rul bucureștean. Guvernul a intrat destul de repe-
de conflict cu Adunarea Electivă-Legislativă, pe
care a dizolvat-o. Ca ministru de Interne,
Costaforu a avut rolul principal în organizarea
alegerilor care au urmat. Legea electorală avanta-
joasă pentru opoziție, larga coaliție care s-a for-
mat împotriva guvernului și, probabil, puțina
experiență politică și administrativă a ministrului
au făcut ca scrutinul să aibă un rezultat complet
defavorabil cabinetului. Miniștrii au fost dați în
judecată de noua Adunare Electivă (aprilie 1861),
fiind achitați, în cele din urmă, după aproape un
an și jumătate (septembrie 1862)5.

Cu toate că „afacerea” din 1861 a avut un
sfârșit favorabil pentru el, Costaforu nu a mai
jucat un rol politic de primă importanță în timpul
domniei lui Cuza. A fost senator în timpul regi-
mului autoritar instaurat de domn, iar în 1864 a
devenit primul rector al nou-înființatei
Universități din București (funcție pe care a
deținut-o până în 1871). După lovitura de stat din
11/23 februarie 1866, fostul ministru și-a făcut
debutul în diplomație: noii puternici ai zilei s-au
decis să îl trimită, împreună cu alți oameni poli-
tici de seamă, în mai multe misiuni pe lângă
curțile europene, pentru a negocia rezolvarea

definitivă a problemei unirii Principatelor și
recunoașterea ca domn a lui Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen (Carol I). În același
context, Costaforu a fost ales membru al Adunării
Constituante.

În timpul așa-numitei „instabilități guverna-
mentale și parlamentare” (1866-1871), Costaforu
a fost, în permanență, membru al Parlamentului.
În primele luni ale domniei lui Carol I, el a făcut
parte, de asemenea, din efemerul „comitet al
ordinii” – o coaliție a mai multor lideri conserva-
tori formată în vederea primelor alegeri pentru
Cameră și Senat. În sfârșit, în anii 1870-1871,
juristul bucureștean a fost ales președinte al
Adunării Deputaților.

La 11/23 martie 1871, un guvern conservator
„de forță”, condus de Lascăr Catargiu, a venit la
putere. În cadrul său, Gheorghe Costaforu a pre-
luat conducerea Ministerului de Externe. El a mai
deținut, pentru doar trei zile (11-14 martie 1871),
postul de ministru interimar al Cultelor și
Instrucțiunii Publice și, pentru mai bine de un an
(8 iunie 1871-28 octombrie 1872), pe acela de
ministru interimar al Justiției. Numirea sa în
guvern era motivată prin experiența sa trecută ca
ministru de Interne și președinte al Camerei
Deputaților, dar și prin prestigiul profesional
(Costaforu trecând, la acea vreme, drept unul din-
tre cei importanți avocați români).

Misiunea lui Costaforu ca ministru de Externe
a fost destul de dificilă. Instabilitatea politică de
la sfârșitul anului 1870 și începutul celui următor,
din care nu lipsiseră o tentativă de lovitură de
stat, amenințări cu abdicarea din partea domnului
și marele scandal financiar legat de intrarea în
incapacitate de plată a concesionarului căilor
ferate române atrăsese atenția marilor puteri
europene. Suzeranul otoman al României
amenința cu intervenția militară în cazul în care
autoritățile nu ar fi fost capabile să mențină ordi-
nea, iar cancelarul german Otto von Bismarck
afirma că avea de gând să susțină proiectele
rusești și otomane de separare a Principatelor.
Costaforu a trebuit să contribuie la calmarea
nemulțumirilor externe, scoțând în relief autorita-
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tea de care guvernul conservator se bucura în țară
și capacitatea sa de a face față tuturor
dificultăților politice și administrative ale
momentului. În același timp, ministrul de Externe
a participat la negocierile privind rezolvarea pro-
blemei căilor ferate – încheiate, la sfârșitul anului
1871, printr-o înțelegere între guvernul român și
reprezentanții investitorilor interesați.

Gheorghe Costaforu a reușit, de asemenea, să
treacă prin Parlament importanta lege privind
organizarea Ministerului de Externe, promulgată
de domn la 16/28 martie 1873. În aceeași perioa-
dă însă, sprijinul politic de care omul politic se
bucura a început să se erodeze. O încercare de
modificare a codurilor penal și de procedură
penală, susținută de Costaforu, a întâmpinat
dificultăți în Camera Deputaților, fiind, în cele
din urmă, retrasă din dezbatere. Nu la mult timp
după aceea, Camera a respins luarea în conside-
rare a unui proiect privind realizarea joncțiunii
între căile ferate române și cele din Austro-
Ungaria. În final, Costaforu a demisionat din
guvern, fiind înlocuit de unul dintre apropiații
săi, Vasile Boerescu (28 aprilie/10 mai 1873).

Pentru a preveni eventualele veleități de
opoziție ale fostului ministru, dar și pentru a pro-
fita de experiența sa, guvernul l-a numit, chiar în
ziua înlocuirii sale, în postul de agent diplomatic
la Viena. În noua sa calitate, Costaforu a avut un
rol esențial în negocierea convenției comerciale
cu Austro-Ungaria – cel dintâi act de acest fel din
istoria statului român. În vara lui 1875, el a sem-
nat, în numele guvernului de la București, impor-
tantul document.

În martie 1876, guvernul conservator s-a
retras, după cinci ani, de la putere. După câteva
luni (iulie 1876), Costaforu a fost înlocuit, la
Viena, printr-un alt fost ministru de Externe, Ion
Bălăceanu. Plecarea sa din post a coincis cu o
mult mai gravă decizie a noii majorități liberale
din Camera Deputaților. Împreună cu cei mai
mulți dintre vechii săi colegi de guvern, omul
politic a fost trimis în judecată. Pentru a doua
oară în cariera sa, Costaforu a trebuit să îndure o
asemenea neplăcută șicană: de această dată însă,

fostul ministru nu a mai ajuns să își vadă declara-
tă nevinovăția, încetând din viață după doar câte-
va luni (28 noiembrie/10 decembrie 1876).

Începutul carierei lui Gheorghe Costaforu s-a
datorat unor indiscutabile calități personale, dar
și sprijinului primit din partea unor binevoitori cu
dare de mână și a statului. Tânărul a răspuns
așteptărilor celor care îl susținuseră, obținând
doctoratul în drept (o „performanță” rară printre
tinerii români din generația sa). Pregătirea dobân-
dită a fost valorificată în cariera sa de profesor și
avocat. În ceea ce privește succesul politic al lui
Costaforu, el a fost facilitat de experiența sa juri-
dică – obișnuită printre parlamentarii și miniștrii
epocii și, desigur, foarte utilă – dar și de relațiile
pe care el a știut să le cultive. Patronajul influen-
tului Alexandru D. Ghica sau înrudirea cu
Constantin N. Brăiloiu (una dintre cele mai
importante personalități din rândul „bătrânilor”
conservatori munteni), al cărui ginere Costaforu a
devenit în 1873, au contribuit la dobândirea și
apoi la menținerea unui „statut de elită”. Educația
aleasă și apoi acceptarea de către o lume încă
„boierească” au marcat, astfel, ascensiunea aces-
tui „om din popor”.

Note:
1. Mihai Sorin Rădulescu, Genealogii, București, 1999,

p. 236-237; Familiile boierești din Moldova și Țara
Românească, coordonator și coautor: Mihai Dim. Sturdza,
vol. V, Ceaur-Cuza, București, 2018, p. 295.

2. Date despre tinerețea lui Costaforu se găsesc la
Constantin C. Angelescu, Cei dintâi români doctori în
drept dela Paris, extras din Dreptul, nr. 28 și 29, 1928, p.
14-17; Vasile Maciu, Participarea lui Gh. Costaforu la
lupta pentru Unire, în Studii. Revistă de Istorie, tom XVIII,
1/1965, p. 89-115 (89-98 pentru prezenta trimitere).

3. Vasile Maciu, op. cit., p. 99; Mihai Cojocariu,
Partida națională și constituirea statului român (1856-
1859), Iași, 1995, passim.

4. Nicolae Iorga, Cugetători români de acum o sută de
ani, în Academia Română. Memoriile Secțiunii Istorice,
seria III, tomul XXI, 1939, p. 699-737 (713-718 pentru pre-
zenta trimitere).

5. Simion-Alexandru Gavriș, Ipostazele unei biografii
politice: Manolache Costache Epureanu, Iași, 2013, p.
192; 196-197.
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Analiza traductologică contrastivă a varian-
telor româneşti ale pasajului final din Inf.
XXVIII, 139-142 („Perch’io parti’ così giunte
persone,/ partito porto il mio cerebro, lasso!,/
dal suo principio ch’è in questo troncone.// Così
s’osserva in me lo contrapasso”, în traducere
cuvânt cu cuvânt: „Pentru că eu am despărţit aşa
legate persoane,/ despărţit îmi port creierul,
vai!,/ de principiul său care este în acest
trunchi.// Aşa se observă în mine talionul”) con-
tinuă, într-o abordare cronologică, cu versiunea
semnată de Eta Boeriu (1965 şi, fără modificări,
în următoarele numeroase ediţii). Această ver-
siune apare după cum urmează: „Am rupt pe cei
sortiţi să se-mpreune/ şi rupt de trup mi-e capul
fără minte;/ Cuvîntă-n mine legea care spune://
«Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte».”
Traducătoarea nuanţează, încă o dată – de fapt,

încă de mai multe ori – ideile exprimate limpede în
original. De această dată, legătura strânsă dintre „per-
soanele” evocate în textul-sursă este trecută sub sem-
nul „împreunării”: expresie care trimite fie, la modul
biologic, la ideea împerecherii ca un comportament
necesar în procesul reproducerii sexuate, fie, la modul
spiritual, la metafora mistică a nunţii, derivată la rân-
dul ei din prima ipoteză interpretativă. Dar legătura,
obiect al dezbinării, din textul dantesc este una dintre
tată şi fiu, deja determinată ca atare, aşadar intutil de
plasat sub semnul perspectivei, inclusiv plasată sub
semnul sorţii, aşa cum apare în traducere. În consecin-
ţă, din tălmăcire dispare şi asocierea dintre „princi-
piul” trupesc şi continuarea sa „cerebrală”. Adaosul
„fără minte” e bizar şi derutant totodată, cititorul
având de ales între a-l atribui fie locuţionar-adjectival
capului (prost, în acest caz), fie completiv rupturii
(situaţie în care s-ar presupune că, prin excepţie de la
scindare, mintea a rămas în trup). Penultimul vers con-
ţine o tautologie între „cuvântă” şi „spune”, iar ultimul

vers e ocupat de citatul biblic „Ochi pentru ochi şi
dinte pentru dinte”, deja utilizat de Alexandru Marcu. 

George Buznea (1975) nu supralicitează, de aceas-
tă dată, pe traseul Etei Boeriu. Dimpotrivă, el caută să
se ţină cât mai aproape şi mai esenţial de original:
„Deci, pentru că sublima legătură/ Dintre sămînţă şi-
ntre rod, – filonul/ prin mine şi l-a rupt, – şi-a mea făp-
tură// O poartă-n două ruptă, Talionul.” Variaţiile aces-
tei versiuni în raport cu textul-sursă rezidă în adaosul
adjectival „sublimă”, aplicat legăturii (şi, cumva,
corespunzător participiului „sortită” din traducerea
boeriană), precum şi din reformularea expresivă a
raportului paterno-filial prin binomul biologic (deşi
mai curând botanic) alcătuit din „sămânţă” şi „rod”.
De o anumită incoerenţă metaforică apare, în conse-
cinţă, „filonul” adus în discuţie imediat în continuare,
prin apelul la o vocabulă din sfera semantică a regnu-
lui mineral. În plus, reluarea prepoziţională a lui
„între” după „dintre” e inutilă logic şi nu neapărat con-
vingătoare retoric. „Talionul” din ultimul vers este, în
schimb, soluţia cea mai cuminte (şi mai puţin origina-
lă, prin care, însă, traducătorul nu mai triumfă, vai!,
asupra autorului)... 

Giuseppe Cifarelli (1993 şi apoi 1998) radicalizea-
ză ontonologic („ins” de la ens) formula sociologică
dantescă („persoane”): „Eu despărţit-am inşi uniţi în
pace,/ şi despărţit port creierul, vai mie!/ de obârşia lui
ce-n ăst trunchi zace.// Şi-astfel talionul va să fie.”
Adaosul completiv „în pace” nu mai exprimă, în tra-
ducere, raportul paterno-filial efectiv comentat în ori-
ginal. „Obârşia”, bine găsită pentru „principiul” dan-
tesc, se cuvine citită cu accentul tonic pe i, pentru res-
pectarea prozodiei şi n-ar fi stricat, la editare, accentul
grafic auxiliar. Eronată este şi s-ar fi cerut eliminată, la
aceeaşi editare, cratima din ultimul vers, dacă ea chiar
figura în schiţele cifarelliene, deoarece reduce endeca-
silabul la un decasilab. Formula din ultimul vers „va
să fie”, consacrată în limba română ca formă literară a
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viitorului, trebuie citită retrospectiv-etimologic „vrea
să fie” pentru ca sensul frazei danteşti să îşi recapete
autenticitatea prin această echivalare, altminteri, vali-
dă. 

Filologul italienist Marian Papahagi (Humanitas,
2012, dar lucrul era încheiat din 1996) e atent la accen-
tele grafice ajutătoare, dar, ca în multe alte locuri, abu-
zează de eliziuni (şi de cratimele corespunzătoare):
„Fiindcă-nvrăjbii astfél persoane prinse/ -ntre ele,
capul mi-e desprins, vai mie!,/ de începutul ce-n ăst
trunchi cuprins e.// Aşa răsplata dat mi-a fost să-mi
fie.” Primele trei versuri se caracterizează printr-o
fidelitate remarcabilă în raport cu originalul, din care
păstrează şi exclamaţia dramatică. Dacă e să căutăm,
totuşi, noduri în papură, aprofundând stilistic, am
putea fi surprinşi (în cele din urmă, sonor) tocmai de
lipsa cratimei din asocierea topică „de începutul”. Şi
apoi, pe finalul aceluiaşi vers, găselniţa de rimă
„cuprins e” (în asociere sonoră cu „prinse” de mai sus)
sună cam „căutată”. Însă, în ultimul (şi cel mai impor-
tant) vers al pasajului (şi al cântului), Marian Papahagi
recurge la o echivalare îmbucurătoare atât prin simpli-
tatea (în sine), cât şi prin originalitatea ei (în raport cu
variantele precedente): „răsplată” pentru complicatul
contrapasso. Soluţia evită trimiterile de elaborare şi
consacrare juridică şi teologică, dar vine în întâmpina-
rea cititorului român, care, în locul biblicului „ochi
pentru ochi şi dinte pentru dinte”, are la îndemână
zicala populară „după faptă şi răsplată”, al cărei sens
redă cu exactitate conformitatea pedepsei primite cu
crima săvârşită şi care îţi vine imediat în minte la con-
tactul parţial cu „răsplata”. Cu o soluţie atât de admi-
rabilă, nu mai era necesară nota explicativă, pe care
totuşi, cu scrupul dantologic, regretatul italienist clu-
jean o inserează în aparatul final: „În acest vers apare
pentru prima dată explicit termenul ales de Dante pen-
tru a denumi legea talionului (în original: «così s’os-
serva in me lo contrappasso»), reprezentată în mod
deosebit de evident prin pedeapsa suferită de aceste
duhuri, a căror acţiune de dezbinare în sânul comuni-
tăţii este oglindită de sfâşierea fizică a trupurilor”. În
completarea meritului stilistic, inversiunea „dat mi-a
fost să-mi fie” sună şi elegant şi persuasiv (prin relua-
rea, la moduri şi timpuri diferite, a verbului „a fi”,
definitoriu semantic pentru caracterul etern al situaţii-
lor infernale). 

Răzvan Codrescu (2006) reia adaosul „fără minte”
introdus de Eta Boeriu: „Cum vrui pe cei legaţi a-i
dezbina,/ îmi port, vai mie, capul fără minte/ de
trunchi desprins, închipuind aşa// plinirea spusei:

«Dinte pentru dinte»”. Rezumatul „cei legaţi” produce
frustrare semantică majoră. Cum mai vedem, el men-
ţine, precum Papahagi, exclamaţia auto-compătimi-
toare din original. Gerunziul cu adverb „închipuind
aşa” redă originalul „così s’osserva” cu o fidelitate
suprerioară concurenţei, însă „plinirea spusei”, în
pofida faptului că sună bine, trimite cu gândul mai
curând la concretizarea faptică a unei premoniţii decât
la implacabilitatea justiţiei divine. În continuare,
reducţia „dinte pentru dinte” e şi ea frustrantă ca decu-
paj. Nota de final a traducătorului începe cu citarea
integrală a versului 142 şi continuă explicativ:
„Referire la legea talionului (lo contrappasso) din
Vechiul Testament (cf. Ieş. 21, 24, sau Deut. 19, 21),
care de fapt funcţionează în tot Infernul dantesc,
pedepsele fiind legate de felul de a păcătui al fiecărui
osîndit la chinurile veşnice”.

Cristian Bădiliţă (2021) optează şi el, pe urmele lui
Cifarelli, pentru ontologizarea „persoanelor” din pri-
mul vers al pasajului analizat. În reconstrucţia sa în
proză ritmată, metrica implicită în acest caz (marcată
de noi între paranteze drepte) se reaşează în cinci ver-
suri mai scurte, în locul celor patru endecasilabi din
originalul poetic: „Şi fiindc-am despărţit fiinţe[/] atât
de-aproape între ele,[/] eu duc în mână capul, vai!,[/]
ce-i despărţit de al său trunchi.[//] Aşa plătesc ce-am
săvârşit”. Din textul dantesc lipseşte „principiul”.
Reiterarea retorică a „despărţirii” e fidelă faţă de tex-
tul-sursă. În privinţa ultimului vers, Cristian Bădiliţă
se înscrie pe linia deschisă de Marian Papahagi, prin
evitarea complicaţiilor de ordin juridic şi teologic spre
înlesnirea consecutivă a efortului depus de cititorul
român. Dar, spre deosebire de rezultatul dantologului
clujean, în noua variantă selecţia lexicală şi morfolo-
gică a binomului alcătuit din „plătesc” şi „săvârşit” nu
mai îndrumă gândul cu necesitate spre formula gene-
rică arhicunoscută şi acceptată („după faptă şi răspla-
tă”), pe care se mărgineşte să o parafrazeze, reducând-
o, totodată şi tocmai de aceea, la o experienţă indivi-
duală. Nota traducătorului completează lapidar infor-
maţia printr-un recurs paremiologic şi unul juridic:
„Culeg ce am semănat. Legea Talionului. Capul i-a
fost desprins de trup aşa cum el îl desprinsese pe tată
de fiu”. Însă, dat fiind că „principiul” e în trunchi, des-
părţirea fusese, viceversa, a fiului de tată. Metafora
dantescă avea în vedere tocmai instigarea, de către tru-
badurul Bertran de Born, a lui Henric al III-lea,
„Regele Tânăr”, împotriva lui Henric al II-lea, monar-
hicul său părinte. 
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În prima secţiune a lucrării sale Omenesc, mult
prea omenesc, Nietzsche pare să urmărească două sco-
puri principale: eliminarea vechiului mod de gândire
filosofică, tributar metafizicii, şi înlocuirea lui cu o
manieră superioară de raportare şi de acces la realitate.
Evident, împreună cu metafizica, el va declara ieşirea
din schema gândirii folositoare a oricărui alt domeniu al
cugetării şi al simţirii care se revendică de la astfel de
temeiuri, domenii cum ar fi: morala, estetica, religia şi
chiar logica. Pentru Nietzsche, toate aceste sfere ale
gândirii, cel puţin în măsura dependenţei lor de metafi-
zică – şi ce anume nu este dependent de metafizică, în
cazul variantelor lor tradiţionale? – nu sunt decât nişte
reziduuri culturale, locul lor urmând să fie luat acum de
o nouă formă de a gândi şi de a simţii, capabilă să le
pună în umbră, prin strălucirea ei. 

Scopul nostru, în aceste câteva pagini, este acela de
a identifica, în esenţa sa, noua paradigmă culturală şi
spirituală propusă de Nietzsche, aşa cum este ea prezen-
tată în această primă secţiune a lucrării menţionate şi în
alte câteva pasaje din aceeaşi lucrare, capabile să arunce
lumină asupra temei invocate. Desigur, pentru a ne atin-
ge ţelul va trebui, mai întâi, că înţelegem lucrurile pe
care filosoful le contestă, iar ulterior pe cele pe care le
propune, urmând ca, în final, să tragem concluziile care
ni se vor părea corecte. 

O primă şi importantă negaţie, care pare să le inclu-
dă oarecum pe toate celelalte şi care îndreptăţeşte pre-
tenţia că Nietzsche ar fi părintele postmodernismului,
este aceea că „nu există fapte eterne, aşa cum nu există
nici adevăruri absolute. În consecinţă, filosofarea istori-
că este necesară de acum înainte” (I.2).1 În felul acesta,
fără prea multă ceremonie, fiinţa şi adevărul sunt înde-
părtate de pe tronul eternităţii şi coborâte în sfera mai
puţin augustă a filosofării istorice, adică în orizontul
devenirii. Se ştie, desigur, că astfel de afirmaţii au apă-
rut încă din vremea sofisticii şi a scepticismului antic,
motiv pentru care ele nu pot fi noi. Se ştie, de asemenea,
că aceste afirmaţii sunt auto-contradictorii şi logic
absurde, întrucât vorbitorul care declară inexistenţa ade-
vărului sau a fiinţei contestă adevărul propriei sale

declaraţii şi chiar consistenţa ontologică a propriei lui
existenţe. Este un paradox pe care nicio formă de scep-
ticism, nici chiar istorismul nietzschean, nu-l poate
neglija, dacă doreşte să rămână inteligibil. Nimeni nu
poate contesta existenţa adevărului însuşi, ci doar exis-
tenţa unui anumit adevăr, în primul rând pentru că se
contestă pe sine şi, în al doilea rând, pentru că un adevăr
nu poate fi contestat decât în numele unui alt adevăr. 

Fără îndoială, Nietzsche e conştient de lucrul aces-
ta, întrucât faptul reprezintă un loc comun al gândirii
filosofice, dar cu toate acestea îl enunţă. Să fie oare
motivul acestei atitudini ideea că scepticismul poate
ocoli totuşi contradicţia mai sus menţionată, în cazul în
care reducem faptele la descrieri, ceea ce Nietzsche de
asemenea propune, impermanenţa lor datorându-se
caracterului perspectival al limbii? Dacă fiinţa se consti-
tuie în limbă şi dacă fomulările lingvistice şi conţinutu-
rile semantice au un caracter istoric, atunci, ne putem
imagina, nu ne rămâne decât filosofarea istorică, deriva-
tă din felul în care lucrurile sunt privite la un moment
dat. Cu toate acestea, istorismul lui Nietzsche nu pare să
se întemeieze lingvistic, întrucât, susţine el, tocmai
limba este cea care a intermediat omului european cre-
dinţa falsă în permanenţa lucrurilor şi eternitatea adevă-
rului (I.11). În viziunea sa, eroarea metafizicii stă toc-
mai în faptul că a confundat limba cu realitatea, convin-
să fiind că poate exprima în cuvinte o cunoaştere stabilă
a lucrurilor. În felul acesta, cugetarea s-a lăsat prinsă în
capcana abstracţiunii şi a impus realităţii structura gra-
maticii limbii sale. Tot abstracţiunea i-au pus la dispozi-
ţie logica şi matematica, ajutând-o să confunde realita-
tea şi cu structura acestora. Vedem astfel că limba,
departe de a fi sursa filosofării istorice, se află, mai
degrabă, la originea metafizicii. Istoricitatea aparţine
realităţii înseşi, care nu există, ci devine; iar în astfel de
condiţii, limba se reduce la descriere, iar filosofia, la
gândirea istorică. Acesta este modul în care Nietzsche
crede că poate depăşi paradoxul scepticismului, dat
fiind faptul că paradoxul ţine de logică, iar logica este
rezultatul unei exagerări a importanţei epistemologice a
limbii. 
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Logica, afirmă filosoful în locul citat mai sus, se
bazează pe supoziţii cărora nu le corespunde nimic în
realitate, şi la fel stau lucrurile şi cu matematica. Nu
găsim în realitate că două lucruri sunt identice, nici chiar
că acelaşi lucru ar fi identic cu sine, de-a lungul timpu-
lui, or numărul are la bază ideea că există lucruri de ace-
laşi fel. În realitate, nu există însă decât pluralitate.
Identitatea şi numărul sunt fabricate de noi, aceasta fiind
consecinţa manierei nihiliste în care Nietzsche îl inter-
pretează pe Kant, căruia îi dă dreptate atunci când afir-
mă că legile gândirii nu derivă din natură, ci dimpotrivă,
ele derivă din legile gândirii, natura fiind lumea repre-
zentărilor, nu a lucrururilor în sine. Numerele şi indenti-
tatea nu sunt structuri aplicabile unei lumi care nu este
reprezentarea noastră. Ceea ce Nietzsche înţelege din
Kant, aşadar, este că întreaga noastră cunoaştere este o
eroare subiectivă, oarecum consistentă în sine, sistemul
cunoaşterii nefiind decât un sistem coerent de erori. 

Întrebarea care persistă totuşi este cea privitoare la
motivul pentru care, folosindu-ne de acest sistem al ero-
rilor, reuşim totuşi să ne înţelem unii cu alţii şi cu reali-
tatea. Dacă întreaga cunoaştere e rezultatul unei abuzări
a limbii, cum se face că realitatea se comportă de parcă
lucrurile nu ar sta tocmai aşa? În acelaşi timp, dacă totul
e eroare, în raport cu ce adevăr putem declara lucrul
acesta? În sfârşit, dacă există erori, trebuie să existe şi
adevăr, iar dacă este adevăr, trebuie să fie şi nişte criterii
ale adevărului. Nietzsche consideră totuşi că acurateţea
ştiinţei are la bază constanţa erorilor pe care se înteme-
iază, dar această acurateţe nu poate fi decât una de tipul
coerenţei interne, nu şi o acurateţe de tipul coresponden-
ţei externe, ceea ce înseamnă că răspunsul acesta nu reu-
şeşte să elimine obiecţia ridicată de noi în acest pasaj.
La urma urmei, faptul că realitatea ne este dată în per-
cepţie nu înseamnă că realitatea este reductibilă la per-
cepţie, un lucru pe care Nietzsche nu pare să-l fi învăţat
de la Kant. Prin urmare, încercarea lui Nietzsche de a
ocoli paradoxul scepticismului nu se bucură de succes,
paradoxul întorcându-se împotriva lui sub toate aceste
forme pe care le-am menţionat. Adresându-se problemei
corespondenţei, Nietzsche declară că spaţiul şi timpul
sunt intuiţii false, întrucât comportă contradicţii (I.19),
uitând, se pare, că logica tocmai fusese declarată o
formă de abuzare a limbii. Oricine ştie însă că nu se
poate demonstra lipsa de valabilitate a logicii, iar dacă
această lipsă de valabilitate este afirmată dogmatic,
orice discurs se termină în bavardaj.

Mai mult, încercare lui Nietzsche nu reuşeşte să ne
explice diferenţa dintre filosofarea istorică şi imaginaţia
pură, iar dacă nu identifică între ele nicio diferenţă, rea-
litatea nu se mai distinge de imaginaţie, iar omul ar tre-
bui, în principiu, să poată imagina, în locul realităţii cu

care se confruntă, orice realitate pe care o doreşte, ceea
ce nu se întâmplă. Indiferent de relaţia care există între
realitate şi limbă, realitatea are puterea de a ignora
intenţia noastră de a o reduce la descrieri. Orice teză
contrară confundă interpretarea cu jocul gratuit al
imaginaţiei şi nu distinge între explicitare şi datul care o
pretinde. În sfârşit, chiar dacă intenţia lui Nietzsche este
aceea de a critica metafizica, el trebuie totuşi să facă
lucrul acesta de pe poziţiile unei alte forme de acces la
realitate şi al unui alt mod de a o înţelege, întrucât orice
negaţie îşi extrage forţa din afirmaţiile care o fac posibi-
lă. Nu poţi nega pur şi simplu, decât dacă nu eşti con-
ştient de ceea ce faci sau dacă nu vrei să vorbeşti despre
ceea ce faci. Aşadar, care ar putea fi noima demersului
nietzschean? 

Dacă gândirea are acces la realitate, un fapt greu de
contestat cel puţin în practică, între gândire şi realitate
trebuie să existe puncte de identitate, iar Kant are, în
principiu, dreptate. Lucrul în sine şi subiectul transcen-
dental nu pot fi complet străine unul de altul. Dar dacă
cele două sunt complet distincte, poziţie care pare să-i
aparţină lui Nietzsche, nu ne mai rămâne decât iluzia,
pentru că nici chiar ambiguitatea nu ar mai fi posibilă.
În plus, afirmarea unei astfel de distincţii nu poate fi
făcută decât prin intermediul unui enunţ metafizic. În
pofida acestor lucruri, Nietzsche susţine totuşi că, dacă
realitatea este necondiţionată, iar lumea experimentată
este condiţionată, atunci nu se poate stabili nicio legătu-
ră între cele două lumi. Prin urmare, lucrul în sine trebu-
ie să fie o parte a fenomenalităţii (I.16). Ceea ce contes-
tă el aici este posibilitatea revelaţiei infinitului, ca fini-
tudine, a nedeterminării, ca determinare. Acum, dincolo
de faptul că întâmpinarea lui este pur logică, iar logica a
fost deja epistemologic discreditată, ca simplu instru-
ment al comunicării clare, afirmaţia lui Nietzsche este
falsă. Oare dacă lumea noastră e condiţionată, nu trebuie
să existe o dimensiune capabilă să o condiţioneze? Este
adevărat că lucrul în sine nu este fenomenul, dar el nici
nu poate fi complet străin de fenomen, nefiind în între-
gime refractar faţă de putinţa accesării sale. Ne-am fi
aşteptat ca un contestatar al logicii binare să înţeleagă că
raportul dintre nedeterminare şi determinare, dintre
lucrul în sine şi fenomen, nu trebuie supus unei critici
întemeiate pe logica binară. 

Dar, poate că toate aceste criterii, cerinţe şi expec-
tanţe ale gândirii noastre sunt doar nişte consecinţe ale
abstracţiunii şi ale modului în care creditarea ei ne-a
deformat mintea. Într-un astfel de caz, nu pare să ne mai
rămână altceva de făcut decât să acceptăm critica nietzs-
cheană şi să ascultăm ce ne propune filosoful în conti-
nuare, iar ceea ce el afirmă mai departe este, paradoxal,
valoarea ştiinţei. În viziuna sa, „e semn de cultură supe-
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rioară faptul de a preţui micile şi nepretenţioasele ade-
văruri, care au fost descoperite prin intermediul unei
metode stricte, mai mult decât erorile ameţitoare şi pro-
vocatoare de bucurie care izvorăsc din timpurile şi de la
oamenii metafizici şi artistici” (I.3). Aşadar, în locul
metafizicii, al teologiei şi al moralei, preţuirea trebuie
revărsată acum asupra ştiinţei. Dar oare ştiinţa, utiliza-
toarea unei metode stricte, care mai devreme a fost înca-
drată la rubrica erorilor sistematice, poate ea totuşi să
conţină aceste mici adevăruri nepretenţioase care-l
bucură pe Nietzsche? În ce formă s-au putut furişa aces-
te adevăruri înapoi în bastionul impenetrabil al erorii
sistematice? După ştiinţa noastră actuală, odată ce feno-
mentul a fost contestat epistemologic, singura posibili-
tate imaginabilă este cea pragmatică, o poziţie care îngă-
duie formulărilor ştiinţifice să fie explicativ eronate, dar
totuşi valabile din punct de vedere practic. Ne este greu
să ne imaginăm o altă posibilitate de a salva coerenţa
discursului lui Nietzsche, dar dacă despre pragmatism
este vorba, aici este loc şi pentru ideea de adevăr, şi pen-
tru teza valabilităţii epistemice a ştiinţei.

Dar nu în direcţia pragmatismului pare Nietzsche
să înainteze, atunci când contestă valoarea aletheică a
intuiţiei, dar susţine valoarea ştiinţei (I.10). Dacă nu
există nicio intuiţie care să ne ducă dincolo de fenomen,
valabilitatea ştiinţei nu mai poate fi nici ea una epistemi-
că, ci trebuie căutată în altă parte, cum ar fi, de exemplu,
genul de viaţă şi de om pe care aşa-zisele adevăruri mici
şi nepretenţioase ale ştiinţei îl propun şi, respectiv, îl fac
posibil. De fapt, acesta este domeniul în care trebuie
căutată valoarea pe care Nietzsche o atribuie ştiinţei.
Din punct de vedere epistemologic, ştiinţa este supusă şi
ea falimentului epistemic general, dar îşi păstrează
totuşi valoarea, prin concepţia despre lume şi despre om
pe care micile ei găselniţe o impun. La Nietzsche, ştiinţa
şi mentalitatea ştiinţifică în sine reprezintă sănătatea spi-
rituală a omului şi dovada maturităţii sale culturale, ca
fiinţă cugetătoare. Pe de altă parte, în comparaţie cu
micile adevăruri ale ştiinţei, marile şi grandioasele ade-
văruri ale metafizicii, moralei şi religiei sunt infantile şi
nesănătoase, tocmai prin grandoarea lor transcendentă.
În consecinţă, Nietzsche ne propune o spiritualitate inte-
gral imanentă, o spiritualitate a bucuriei lucrurilor aşa
cum par ele să fie, adică simple şi mărunte; iar pentru că
înţelegerea oricărui lucru este semnificativ uşurată de
studierea contrariului său, vom realiza şi noi o scurtă
trecere în revistă a criticii pe care Nietzsche o adresează
marilor adevăruri ale metafizicii, de pe poziţia micilor
adevăruri ale ştiinţei. 

O primă obiecţie pe care Nietzsche o ridică împo-
triva marilor adevăruri ale religiei, moralei, esteticii,
logicii şi metafizicii este presupusa lor origine afectivă.

Date fiind nevoile emoţionale ale fiinţei umane, care au
fost educate la şcoala religiei şi a sensului vieţii, modul
în care omul metafizic îşi explică lumea derivă din
nevoia sa de vindecare afectivă. Structurile explicative
pe care şi le construieşte sunt lipsite de valoare episte-
mică, având mai degrabă o funcţie psihologică (I.4).
Acum, este binecunoscută aroganţa ateismului, care se
imaginează pe sine drept criteriu al sănătăţii spirituale şi
culturale umane, deşi deznădejdea pe care o induce
omului, prin ştergerea orizonturilor, reprezintă astăzi
una dintre principalele cauze ale tulburărilor sufleteşti
de tot felul. E un defect de auto-percepţie, derivat tot din
nevoi psihologice. Apoi, dacă adevărul nu există şi totul
este visare sau, ca să folosim sintagma lui Nietzsche,
filosofare istorică, de ce ar trebui să visăm urât, în loc să
visăm frumos? În condiţiile generalizării relativismului,
coşmarul nu poate depăşi condiţia de simptom al insta-
bilităţii interioare, iar dacă omul preferă să viseze o
lume vindecătoare, în virtutea căror adevăruri ar trebui
el trezit din visarea lui? De asemenea, o astfel de per-
spectivă asupra religiei recunoaşte implicit acesteia o
valoare pozitivă, iar din punctul de vedere al unei filo-
sofii a vieţii, imaginaţiile religioase, nu coşmarul ateist,
ar constitui farmacia aducătoare de sănătate. În sfârşit,
nu trebuie să uităm nici faptul că gândirea religioasă şi
ideea de Dumnezeu l-au scos şi continuă să-l scoată pe
om din animalitate, ideea de Dumnezeu fiind cel mai
important gând care a străbătut vreodată mintea acestei
fiinţe muritoare; ea l-a făcut pe om să fie om. Chiar dacă
Dumnezeu nu ar exista, omul va continua să rămână o
fiinţă tributară acestei idei.

Toate aceste lucruri rămân adevărate, chiar dacă
gândirea religioasă ar fi de origine pur afectivă, însă nu-
i vom ceda lui Nietzsche lucrul acesta, pentru că disputa
dintre teism şi ateism este una intelectuală, iar atribuirea
teologiei către emoţie este o simplă încercare de deni-
grare a unui adversar spiritual redutabil. Mai mult, dacă
metafizica şi teologia ar fi în mod exclusiv expresii ale
emoţiei, nici ateismul nu ar putea fi altceva, iar dacă
omul îşi află vindecarea în Dumnezeu, lucrul acesta nu
constituie o minus, ci reprezintă un plus al gândirii reli-
gioase, pe care ateismul nu şi-l poate revendica. Sigur
că, în condiţiile în care adevărul nu există, omului nu-i
mai rămâne decât emoţia, iar conţinutul ideilor sale nu
mai poate fi decât emoţional, dar lucrul acesta afectează
şi ideile ateului. În plus, trebuie observat că un ateism
care caută pentru sine justificări sceptice şi afective este
un ateism anti-intelectual, care nu mai poate reproşa
nimănui că înclină spre afectivitate şi care trebuie să
recunoască natura religioasă a unor concepte precum
adevărul, logica şi realitatea. Un astfel de ateism lucrea-
ză cu hărnicie la reducerea extensiunii şi a intensiunii
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universului uman, adică la pipernicirea omului, iar în
astfel de condiţii nu ne mai este de niciun ajutor obser-
vaţia lui Nietzsche că religia, arta şi morala pot exista şi
fără metafizică (I.10), adică fără contactul cu lucrul în
sine, întrucât existenţa lor devine una cu totul spectrală,
un fel de produse opiacee ale culturii. 

Desigur, deoarece se împotriveşte în primul rând
metafizicii, Nietzsche o va ataca pe terenul ei propriu,
contestând câteva dintre principalele ei aspecte. În sen-
sul acesta, el afirmă că nu există un interior şi un exte-
rior al lucrurilor, respectiv, nicio diferenţă între esenţă şi
aparenţă. Impresia de profunzime este produsă de senti-
mentele profunde, însă acstea nu sunt mai profunde
decât ideile cu care se asociază. El încearcă să compro-
mită substanţialismul, prin reducerea lucrurilor la supra-
faţa aparenţelor, un pas orientat oarecum în direcţia
fenomenologiei. La baza acestei poziţii stă ideea că, ori-
care ar fi profunzimea lucrurilor, prin faptul că ea este
gândită, se integrează în suprafaţa pe care lucrurile ne-o
prezintă. Problema stă însă în faptul că esenţa unui lucru
nu este una dintre caracteristicile sale şi nici chiar un
grup de caracteristici considerate esenţiale. Toate aces-
tea nu fac decât să manifeste o profunzime a lucrului,
care nu este caracterizabilă în sine, altfel decât prin însu-
şirile pe care le proiectează la nivelul arătării şi al supra-
feţei dominate de forme explicite. Diferenţa dintre esen-
ţă şi aparenţă nu este diferenţa dintre două grupuri de
însuşiri, ci diferenţa dintre existenţa implicită şi cea
explicită. Orice lucru este un izvor de însuşiri fenome-
nale, unele mai importante, altele mai puţin importante,
în funcţie de intenţia cognitivă în care sunt integrate.
Lucrul se arată în fenomenalitate, dar fără să se reducă
la ea, iar în sensul acesta diferenţa dintre aparenţă şi
esenţă rămâne, fără să se transforme într-o despărţire.
Dacă lucrurile nu ar avea o esenţă a lor, care să opereze
limitativ asupra însuşirilor manifestate şi tributare con-
textualităţii, atunci ar trebui să fie complet interschim-
babile. Lucrul acesta nu se întâmplă însă, în pofida
dependenţei de context a manifestărilor lor. Astfel, cu
toate că orice lucru întreţine relaţii cu o serie potenţial
nesfârşită de alte lucruri şi poate prezenta în felul acesta
o serie potenţial nesfârşită de proprietăţi, el nu poate
avea absolut orice proprietăţi, aşa cum ar trebui să aibă
un lucru cu totul lipsit de esenţă. Prin urmare, există un
interior şi un exterior al lucrurilor, deşi interiorul este
apofatic şi preformal.

Apoi, continuă Nietzsche, viaţa şi experienţa
umană, adică fenomenalitatea, evoluează şi nu se pot
trage concluzii privitoare la raţiunea lor suficientă
(I.16). Devenirea lucrurilor nu pune totuşi în pericol
existenţa unei raţiuni suficiente a lumii, ci doar afirmă
caracterul nedeterminat al acesteia. O lume fixă şi strict

determinată ar implica o raţiune suficientă finită. O
lume în devenire presupune însă o raţiune suficientă
infinită, care se oferă secvenţial, nu absenţa oricărei
raţiuni suficiente. Devenirea nu impune concluzia că e
lipsită de raţiune suficientă şi nici ideea că lumea nu ar
avea sens. Ea impune doar ideea că lumea are un sens
extrem de bogat. Dacă raţiunea suficientă a devenirii ar
lipsi, lumea cu tot cu devenirea ei ar fi înlocuite de haos,
adică de neant. Dacă există ceva, mai ales ceva care
devine, raţiunea suficientă este o ideea inevitabilă,
transformarea lumii nefăcând altceva decât să demostre-
ze bogăţia raţiunii sale suficiente. Altfel spus, raţiunea
suficientă a unei finitudini în transformare infinită este
infinitudinea, dată fiind existenţa noimei. Prin urmare,
argumentul lui Nietzsche nu funcţionează decât în cazul
în care evoluţia lumii este calitativ şi combinatoric fini-
tă, o teză pe care nu vedem niciun motiv să i-o recunoaş-
tem. 

Faptul acesta are implicaţii asupra teoriei valorilor.
Nietzsche susţine că valorile şi semnificaţiile morale,
estetice şi religioase sunt rezultatul pasiunilor noastre şi
că noi colorăm realitatea cu sensuri şi suflet, poleind ast-
fel fenomenalitatea (I.16). Totuşi, faptul că omul valori-
zează lucrurile în funcţie de nevoile sale nu demonstrea-
ză că lucrurile nu au valoare, ci dimpotrivă, demonstrea-
ză că ele au valoare, anume, o valoare care se pretează
acestor valorizări omeneşti. Aşadar, omul nu conferă
valoare lucrurilor, ci doar fructifică valoarea lucrurilor.
Dacă omul le-ar acorda valoare, ar trebui să le poate
acorda orice valoare doreşte, însă lucrul acesta nu se
întâmplă. Sigur că valorile nu sunt complet obiective, o
noţiune cu totul lipsită de sens, dar aceasta nu înseamnă
că ele sunt complet subiective. Valoarea lucrurilor se
întemeiază pe însuşirile lor şi se manifestă prin raporta-
rea lucrurilor la nevoile omeneşti. Valoarea unui lucru
este fundamental relaţională; ea nu este valoare în sine,
ci întotdeauna valoare pentru om. Valoarea în sine a
lucrurile stă doar în faptul că ele se pretează valorizări-
lor omeneşti. Dacă valorizările ar fi nişte pure erori,
cum afirmă Nietzsche aici, atunci omul nu ar prospera
prin intermediul lor şi ar înceta să mai fructifice valoa-
rea. Observaţiile acestea se aplică în egală măsură şi
moralei, esteticii şi religiei, întrucât, dacă totul e repre-
zentare, nimic nu e reprezentare, ideea de reprezentare
pierzându-şi sensul.

Notă:
1. Citatele sunt luate din The Complete Works of

Friedrich Nietzsche, vol. VI, partea I, ed. Oscar Levy (New
York: Russell & Russell, Inc., 1964).
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În formularea lui Noica, „... Aristotelismul grec a
reprezentat o realitate istorică sigură de sine”1. Sensul
acestei afirmații pare să fie acela că tradiția aristotelică
din lumea culturală greacă – incluzând aici, desigur, și
Bizanțul, dar și moștenirea bizantină – nu a semnificat
o tatonare, o bâjbâială, ci un traseu clar și bine determi-
nat. Lungul lui parcurs, aparent dezlânat și predictibil,
s-a curmat, în această parte a Europei, printr-o decizie
novatoare a puterii politice din Țara Românească.
Politica studioasă susținută de domnitorul fanariot al
principatului de la sud de Carpați a creat, se pare,
condițiile favorabile depășirii, în direcția științei apuse-
ne moderne, a desfășurării exegetice corydaleice și a
programului acesteia. „Către sfârșitul secolului al
XVIII-lea, la o Academie coridaleană din Sud-Est, cea
din București, învățământul aristotelic cedează brusc
terenul în 1774, atunci când domnitorul Ipsilante
comandă aparate de fizică în Occident și reformează în
același timp programul de învățământ al Academiei”2.

Dar filosoful se interesează de ceea ce a însemnat
contribuția învățatului grec înaintea acestui punct „ter-
minus” marcat de inițiativa lui Alexandru Ipsilanti
(1774-1782). După Noica, efortul coridaleuan are o
semnificație mult mai rezonantă decât cea intrinsecă,
fiindcă „Lipsea, într-adevăr, în cultura europeană,
această ultimă versiune a aristotelismului, care este o
versiune a culturii europene ea însăși”3. Ultimă versiu-
ne, în sensul de cea mai recentă pe care filosoful o lua
în considerare ca majoră; dar și în sensul de apoteotică.
Iar apoteoza se conturează nu numai în raport cu prece-
dentele exegetice din tradiția greacă, răsăriteană, ci și
față de gândirea filosofică apuseană. Dând sens și orga-
nicitate tradiției exegetice aristotelice, deci venind cu
un alt fel de exercițiu meditativ asupra raționalității,
Corydaleu afirmă, spune Noica, o versiune alternativă
la cea raționalistă occidentală, îmbogățind cultura euro-
peană în mod substanțial. În acest fel, eseistul român îi
oferă un răspuns peste timp lui Max Weber, scoțând
meditația acestuia de sub orizontul occidentocentric și
redând Europei o tradiție europeană răsăriteană oculta-
tă, insuficient observată și discutată, dublându-i astfel

complexitatea și originalitatea. Dintr-o dată, discuția
despre cultura europeană are darul de a se redimensio-
na, acordându-se Răsăritului o demnitate și o anvergură
ce păruseră definitiv diminuate, și încă cu bune teme-
iuri. Se dovedește astfel, dacă propunerea lui Noica este
validată, că Orientul european nu a contat, în moderni-
tatea timpurie, doar ca exportator al filosofiei și științei
proprii în Vest, odată cu exodul grecesc de după cuceri-
rea Constantinopolului de către turci, ci că și-a conti-
nuat vocația și în centro-sud-estul Europei. 

Frapant este că în acest punct Noica pare să se ală-
ture lui Nichifor Crainic, lui Mihai Ralea, lui C.
Rădulescu-Motru și lui Nae Ionescu – dintre gânditorii
români interbelici – care au meditat asupra căilor de
urmat de către România în dezvoltarea sa. În eseul său
din 1922, Europa și Rusia, Mihai Ralea înclina
comparația dintre cele două entități în favoarea marii
vecine de la Răsărit4. Cam același lucru îl făcea și
Nichifor Crainic în Parsifal, text apărut un an mai târ-
ziu5. Pe calea aceluiași tip de comparații între Răsărit și
Vest pășea mai apoi și C. Rădulescu-Motru, în
Românism – Europeism (1924)6. În fine, peste mai
mulți ani, Nae Ionescu exprima opinii favorabile unei
autarhii românești, reîntoarcerii la specificul propriu,
pledând în sensul inexistenței Europei, în eseul Înspre
realitățile noastre7. Ceea ce au în comun toți acești gân-
ditori – altminteri remarcabili – este reticența față de
Occident, replierea pe poziții tradiționaliste, conserva-
toare, strădania de a argumenta o originalitate valoroasă
a Răsăritului european. Astăzi se poate constata că ei nu
se situează prea departe de teoreticienii ruși ai euroasia-
nismului și ai ortodoxismului mesianic, precum
Alexandr Dughin, Serghei Karaganov și inspiratorii
lor8. 

Față de toate poziționările românești menționate,
trăsătura prin care Noica face diferența între Apus și
Răsărit este metoda intelectuală. Astfel, gândirea lui
înregistrează un salt notabil față de contemporanii inter-
belici mai vârstnici – este drept, acest salt survine la
decenii distanță, într-o ambianță care nu mai avea nimic
cu cea interbelică și continuitățile între perioada dintre
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războaie și prezent erau privite cu severă suspiciune
ideologică –, deplasând discuția dinspre tribal, etnic și
național înspre metodologic, științific, adică eliberând-
o de atingerile cu fascismul, cu excepționalismul româ-
nesc și căutând să afirme doar o competiție în materie
de cunoaștere. 

După Noica, diferența fundamentală între
Occidentul și Răsăritul european ține de tipul de infras-
tructură erudită la care fiecare dintre culturile fraterne,
dar deosebite una de cealaltă, au acces. Apusenii „n-au
decât frânturi din gândirea antică și apoi opere izolate”,
drept care caută în ele Adevărul9. Filosoful compară
Alexandria sec. al V-lea și al VI-lea cu Parisul lui
Abélard (sec. XII). În Alexandria, condițiile exterioare
ale culturii – condiționările ei logistice – presupun
„abundența de documente, presiunea tradiției”, căci aici
„se întemeiaseră filologia, gramatica, retorica și
esențialul teologiei”10. Față de acestea, filosoful evocă
– vag, este drept – „condițiile de viață culturală din
Occident, între veacurile X și XII, adică din perioada
când se încheagă scolastica latină”11. Lui Noica,
protagoniștii acestei dinamici îi apar ca „gânditori
refuzați de Abundență”, cărturari cărora „nu le rămânea
decât să se angajeze pe calea sărăciei”12. Și gânditorul
conchide că această cale a pauperității este cea care
„duce la exigența adevărului gol-goluț”13. Faptul expli-
că, este de părere mai departe, „stilul culturii latine”, cel
„al tezelor și al disputelor în consecință”14. Noica expli-
că: „Nu există nimic de analizat și de sintetizat când ești
lipsit de material, cum erau medievalii [occidentali]; tot
ce rămâne spiritului este să instituie, pur și simplu”15.
Acest „stil pe bază de teze afișate se va prelungi până la
sfârșitul Evului Mediu” și tot prin teze afișate s-a des-
chis și noua eră a Reformei (trimiterea se face la tezele
afișate de Martin Luther)16. 

În schimb, „Scolastica greacă nu cunoaște teze”.
Abordarea, aici, este cu totul alta decât în filosofia apu-
seană. „Este o regulă, în această confrerie spirituală pe
care o alcătuiesc adepții greci ai aristotelismului, să
practice o formă de Imitatio a gânditorului prototip.
Fiecare dintre profeții aceștia minori reprezintă un elan
al spiritului către știința totală, prin efortul de-a reface
itinerarul aristotelic”17. Această exegeză s-a născut „sub
presiunea unei supraabundențe de tradiție scrisă”, având
misiunea de a o valorifica pe aceasta și obsesia de a nu
lăsa nimic pe dinafară18. Astfel, scolastica greacă vizea-
ză ansamblul cunoștințelor, întregul cunoașterii, nu anu-
mite cunoștințe ori puncte doctrinare izolate. În scolas-
tica greacă nu există nici vreo știință dominantă. De
aceea, rolul exegetului este diferit de cel al omologului
său apusean. „Pentru acești comentatori ce au în fața

ochilor întegul operei aristotelice, nu va fi vorba să
extrapoleze probleme sau simple tratate, ci să dea soco-
teală de universul culturii științifice, trezit la viață de
gânditorul antic”19. Și Noica precizează: „... Sud-Estul
Europei venea să dea mărturie că tot rațiunea și tot un tip
de știință sunt adevăratul chip al aristotelismului încă.
Numai că, la acesta din urmă, rațiunea și știința sunt pe
bază de reflexiune directă, nu prin intermediul laborato-
rului și al matematicilor”20. În timp ce meditația aristo-
telicienilor greci are avantajul unei abordări directe,
așadar, filosofiei occidentale i-ar fi rămas abordarea pre-
cisă pe care i-o ofereau proba laboratorului și matemati-
cile. Din păcate, însă, crede Constantin Noica, „Nu exis-
tă încă o istorie a aristotelismului care să pună în lumină
tendințele scolasticii grecești”21. 

Note:
1. Constantin Noica, „Introducere la exegeza europeană

prin Coridaleu”, în Simple introduceri la bunătatea timpului
nostru, București, Ed. Humanitas, 1992, p. 83. 

2. Ibidem, p. 81. 
3. Ibidem, p. 80.
4. Mihai Ralea, „Europa și Rusia”, în Gândirea, an. I, nr.

19, 1 februarie 1922, p. 349-352
5. Nichifor Crainic, „Parsifal”, în Gândirea, an III, 1923,

nr. 8, 9, 10. 
6. C. Rădulescu-Motru, „Românism – Europeism”, în

„Ideea europeană”, an VI, 1924, nr. 146. 
7. Nae Ionescu, „Înspre realităţile noastre”, în Cuvîntul,

an. VII, nr. 2148, 16 aprilie 1931. 
8. Andreea Pora, „Cât fascism cuprinde doctrina lui

Putin? Cine sunt filozofii și ideologii care îl influențează”,
Europa Liberă România, 8 aprilie 2022; vezi la:
https: / / romania.europalibera.org/a/ideologia-lui -
putin/31791051.html?fbclid=IwAR31i7m48H24lGdp5PfyR
yPWVza75CgD5jlEyEHJk74PC2OfttgrdbYTARY. 

Cărțile fundamentale ca repere ideologice sunt:
Misiunea noastră de Ivan Ilyin, Filosofia inegalității (1923)
de Nicolai Berdiaev și Îndreptățirea binelui (1918) de
Vladimir Soloviev. 

9. Constantin Noica, „Introducere la exegeza europeană
prin Coridaleu, loc.cit., p. 84. 

10. Ibidem. 
11. Ibidem, p. 84-85. 
12. Ibidem, p. 85. 
13. Ibidem. 
14. Ibidem. 
15. Ibidem. 
16. Ibidem. 
17. Ibidem, p. 86-87.
18. Ibidem. 
19. Ibidem, p. 86. 
20. Ibidem, p. 79-80.
21. Ibidem, p. 76.
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28 martie
În maşină fiind, m-am enervat pe un tăntălău

care conducea o Dacie prăpădită ca pe o maşină de
curse şi care mi-a tăiat calea de câteva ori, la mare
viteză. La un stop, m-am întors către el şi i-am spus
prin parbriz că e „idiot”. Era un bărbat brun şi des-
tul de tânăr, cu soţia şi un copil în maşină. Bărbatul
m-a urmărit apoi cu maşina o vreme, apropiindu-se
periculos de maşina mea, ca în filmele de groază,
apoi a luat-o la dreapta şi a dispărut.

Am continuat drumul, plină de o îndoită mâhni-
re. Iarăşi mă enervasem, iarăşi fusesem agresivă şi
indusesem violenţă la alţii, iarăşi reacţionasem
mecanic. După o zi de şedinţe în care o făcusem pe
deşteapta, acest comportament şoferesc tipic m-a
dat gata. Mi-am zis că nu am nici o şansă de evolu-
ţie spirituală, sunt irecuperabilă. Apoi am început
să-mi analizez „maşina corporală”, centrul „motor”
etc. Apoi m-am detaşat de această gândire negativă
tipică mie. M-am observat şi m-am acceptat.

Şi la un moment dat, nu ştiu cum, am trăit pen-
tru câteva clipe doar în prezent. Nu ştiu cum, vrând
să mă gândesc la trecut, am constatat, sau am simţit
cumva, că nu am trecut, că l-am uitat total, că nu
mai există. Pur şi simplu nu-mi aduceam aminte
cine sunt şi nici propriul meu trecut. Şi nici la viitor
nu mă puteam gândi, căci am încercat, ca să verific
această stare ciudată, și n-am reușit.

Eram la volan, mergeam spre Teaching School
pe o stradă din București, cu o tristeţe detaşată în
mine şi nu mai aveam trecut! Eram încapsulată în
prezent!

8 aprilie
Ieri dimineaţă m-am simţit mai bine şi am medi-

tat. Spre final, m-am rugat şi la un moment dat am
intrat într-o vibraţie interioară mai lungă ca de obi-
cei. Cu ochii închişi şi cu urechile astupate cu

dopuri de ceară, cum fac întotdeauna, am observat
că intru în vibraţie nu atât pentru că simţeam frisoa-
ne în jurul trupului, la suprafaţa pielii, cât pentru că
în interiorul meu auzeam şi simţeam cumva un fel
de ardoare, ca un foc interior care arde şi-i auzi
pârâiala, sfârâitul intens. De obicei asta mi se
întâmpla când mă rugam intens, până la lacrimi.
Acum mi s-a întâmplat pe calm, căci starea mea
lăuntrică era calmă. Iar „arderea interioară” a durat
mult mai mult decât cele câteva secunde ca de obi-
cei, a durat câteva bune minute.

Aseară la GDS, în timp ce moderam o dezbatere
despre manifestări ortodoxe fundamentaliste în
Universitatea bucureşteană, m-a străbătut următo-
rul gând: tot ce e important se reduce la experienţa
interioară verticală, care e esenţială – iar restul e
pur şi simplu o tehnologie de manipulare a aparen-
ţelor. Cu alte cuvinte, realitatea umană se reduce
finalmente la aceste două experienţe fundamentale:
cea spirituală (invizibilă, verticală, intensivă) şi cea
extrovertă (mundană, orizontală, manipulând în fel
şi chip aparenţele, Maya). Nu există decât aceste
două tipuri fundamentale de atitudini, dintre care
dacă lăsăm deoparte pe cea spirituală, cealaltă
include absolut tot restul: toate ştiinţele, tehnica,
artele, cultura, civilizaţia. Ele reprezintă forme
diverse ale instrumentării iluziei, ale folosirii utili-
tare a proiecţiei colective despre realitate.

15 aprilie
Am fost în atelierul pictoriţei Nadia Ioan. Mi-a

vorbit cu înflăcărare şi sinceritate despre ea şi felul
în care vede şi trăieşte viaţa, preţ de vreo două ore
şi jumătate. Am fost uimită să o ascult. Căci în mod
firesc și spontan, Nadia e „pe cale”, gândeşte şi
simte curat şi generos ca un sfânt, are parte de
„stări” ca într-un fel de „mistică naturală”. Deşi e
perfect normală, mi-a spus că simte de multă
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vreme, alături de ea, un fel de „dublu” care o înso-
ţeşte, o priveşte şi o protejează. Îl simte de multă
vreme, şi uneori are un fel de „conversaţie” cu el,
de fapt cu sine, în legătură cu probleme esenţiale.
Uneori simte că gesturile ei sunt făcute de „celă-
lalt” şi că momentele de creaţie vin prin ea ca
printr-un instrument, de la „celălalt”. Acest „dublu”
are o natură inefabilă şi benefică – nu e vizibil şi nu
o îndeamnă niciodată la rău, o reţine doar de la ges-
turi sau fapte cu urmări rele. E ca un fel de „înger”
personal, deşi ea îl numeşte doar „dublu”. Nadia
crede că fiecare are o „cruce” de dus, un destin dat
lui anume. Şi că nu putem să ştim ce e în celălalt şi
de aceea nu putem să ştim în ce fază a destinului
său se află celălalt, deci nu putem să-i judecăm pe
semenii noştri. De aceea ea îi iubeşte pe toţi, îi
„curăţă” de defecte şi îi absolvă de vini. Ştie să
observe „coincidenţele” din viaţă şi faptul că i se
„dă” tot ce are nevoie. Nu citeşte decât atunci când
simte un fel de „imbold” special, care-i pune anu-
mite cărţi în mână – altfel, nu are o cultură spiritua-
lă sau religioasă. E, cu alte cuvinte, o făptură „bine-
cuvântată” de la Dumnezeu, pur şi simplu.

Ascultând-o şi privind-o, nu mă puteam opri să
n-o admir şi să nu mă minunez. Şi să nu gândesc,
cu o mâhnire blândă şi detaşată, că poate soarta
mea e să-i ajut pe alţii să se mântuiască, ori măcar
să evolueze, fără ca eu însămi să ajung la asta.

21 aprilie
La Şcoala gurdjieviană am fost mult mai „ştear-

să” ca de obicei şi mai pasivă, după perioada inver-
să din luna martie (când Daniela G. mi-a mărturisit
la telefon că am făcut progrese şi că asta a fost
observat de către oameni din afara Şcolii, care au
făcut nişte observaţii exact în sensul unui vis de
acum o lună sau două). Participând totuşi cuminte
la meetinguri, m-am gândit la un moment dat că s-
ar putea ca nu eu să fiu cea „salvată”, ci alţii din
Şcoală; şi că poate „sufletul” meu nu se va naşte
prea repede, în această existenţă (cum se preconi-
zează în Şcoală), dar că voi ajuta probabil alte
suflete din Şcoală să se nască; şi că de fapt, final-
mente, nu are mare importanţă, căci noi toţi suntem
Unul, sau Acelaşi Suflet, divizat în nenumărate păr-
ticele şi trupuri – important e să se salveze cât mai
multe părticele ale Aceluiaşi Unic Suflet, nu neapă-

rat al meu. Am gândit şi simţit asta cu o anume
mâhnire şi cu o anume resemnare şi umilinţă, căci
finalmente nu stă în putinţa noastră să ne alegem
destinul.

27 aprilie
Sunt la Paris de câteva zile şi voi rămâne aici

încă o lună. Constat că mi-am pregătit plecarea în
fugă. Ca niciodată, nu simţeam dorinţa să plec,
dimpotrivă, a trebuit să înving o anume rezistenţă
din mine, căci nu aveam nevoie de o ruptură, de o
schimbare de ritm şi de loc. În fine, m-am rugat
mult înainte de plecare şi până la urmă am plecat.
Miercuri şi joi au fost zile de instalare, în care iarăşi
am trăit acel vechi fior de teamă, de la începutul
şederilor mele pariziene, când mă simţeam pierdută
şi străină.

Vineri, 24 aprilie, a început Colocviul Benjamin
Fondane la Fundaţia Royaumont de lângă Paris. A
fost o zi minunată. Deşi nu aveam cazare şi eram
dispusă să mă întorc seara la Paris, ca prin minune
s-a găsit o cameră disponibilă, chiar în abaţie
(Helene Lenz uitase să vină). Deşi plătisem numai
pentru o masă pe zi, am avut parte de toate mesele.
Vineri la prânz am stat singură, ascunsă într-un cot-
lon al acestei splendide mănăstiri dezafectate. Am
citit Fondane şi am fost atentă la mine. Am avut
parte de o recoltă ciudată. Căci m-au apucat din
senin anumite frisoane, apoi, prin lăuntrul corpului
şi de jos în sus, am avut un fel de „stare de trezire”,
am devenit cumva mai lucidă, în urma unui „val
energetic” care a urcat în mine. Din cauza asta am
fost capabilă să fiu atentă la mine şi în restul zilei.
După-amiază, brusc inspirată, am scris un poem
închinat lui Fondane, care venea dintr-un preaplin
de recunoştinţă pentru venirea mea la Rayaumont
şi pentru lecturile din el, datorate acestui colocviu.
Căci îmi pică foarte bine aceste lecturi din scrierile
despre poezie ale lui Fondane, un spirit de o rară
profunzime şi înflăcărare, un adevărat poet şi un
mare gânditor despre poezie.

Noaptea m-am culcat fericită în camera din aba-
ţie cu vedere spre parcul de la intrare. La un
moment dat am avut un vis rău, din care m-am tre-
zit la punctul culminant şi am început să mă rog.
Când am terminat, am început să aud zgomote în
mobilă, de fapt trei zgomote la rând în dulap, dar
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ele erau de natură benefică, aşa le-am perceput.
Apoi am adormit.

A doua zi, surpriză, am asistat la o nuntă în aba-
ţie. Era o nuntă din marea burghezie, căci doamnele
aveau ţinute minunate şi pălării splendide, iar dom-
nii erau în frac şi joben – ca în filme. Mireasa era o
tânără foarte frumoasă, îmbrăcată într-o rochie de
tafta albă, cu crinolină. A fost un dar vederea aces-
tei nunţi pline de eleganţă, într-o ambianţă tipic
medievală. Iar duminică, la plecare, după ce am
mulţumit în gând pentru tot, am primit din senin un
găinaţ pe partea dreaptă a creştetului, de la o pasăre
pe care nici n-am apucat s-o zăresc: era un găinaţ
alb, “curat”, ca să zic aşa și l-am şters de pe păr şi
de pe mâna dreaptă cu un şerveţel de hârtie, consi-
derându-l un „semn bun”.

Azi noapte am avut un vis. Sanda, fosta biblio-
tecară blondă de la Institut, acum la pensie, îmi
arată fetiţa ei. E blondă şi seamănă absolut leit cu
maică-sa. Mă uimesc şi o întreb pe Sanda cum e cu
putinţă, a făcut oare fetiţa singură, fără ajutorul
unui bărbat? Sanda îmi răspunde că da şi-mi expli-
că cum Duhul Sfânt a venit asupra ei şi cum i-a
lăsat o urmă rotundă pe piept, şi cum astfel ea a
conceput fetiţa. Parcă văd de foarte aproape cum
apare o urmă rotundă pe un piept, care e de fapt un
pântec, şi cum urma seamănă cu cea lăsată de arsu-
ra unui fier de călcat, sau a unei rezistenţe electrice,
din spatele unei pânze, pe acea pânză. Eu spun
atunci că e un fel de „clonare”. Sanda îmi răspunde
că nu, căci pot apărea şi băieţi. În momentul acela
parcă suntem trei femei împreună (într-un fel de
horă, ca cele 3 graţii) şi simt şi văd un porumbel
zburând în jurul nostru. Apoi porumbelul vine prie-
tenos din stânga şi mi se aşază în spatele capului,
pe vertebrele gâtului, ceea ce mă încântă.

28 aprilie
De dimineaţa, pregătindu-mă pentru seara

Fondane de la Maison des Ecrivains, m-a apucat
frica, emoţia şi un gol în stomac, ca de obicei când
trebuie să vorbesc liber. Cum mă aşteptam la asta,
am aplicat repede tactica învăţată la Şcoală, să mă
distanţez de emoţie, s-o „privesc” dinafară, s-o
consider o reacţie mecanică a centrului instinctiv.
Am făcut întocmai şi m-am simţit mai bine. Apoi
am uitat. Dar la un moment dat, am constatat o

reacţie uluitoare. Parcă toată energia negativă dega-
jată de acel proces de anxietate îmi ieşea din cap!
Pur şi simplu am simţit cum un fel de emoţie nega-
tivă urcă din trup, îmi trece prin creier, ameţindu-l,
şi iese prin creştet! Senzaţia era foarte clară şi parcă
simţeam şi curenţii negativi care-mi umpleau creie-
rul şi-l străbăteau pe mai multe direcţii, ca într-o
pâlnie cu gura cea largă în sus. Un fel de „coroană”
de vertij negativ era în jurul capului meu. Apoi,
după o vreme, a trecut, s-a epuizat.

1 mai
Parisul ca un loc al pierzaniei. De data asta nu l-

am mai perceput spontan ca „acasă”, un anume
„acasă”. Ci, mai degrabă, ca un loc fantomatic,
unde se petrece o încleştare teribilă de forţe, ambi-
ţii, tendinţe. Există o agresivitate nespusă, extremă,
aş zice chiar „metafizică”, în locul ăsta. Totul e
prea ambiţios, prea tensionat, miza locului e prea
mare, sunt prea mulţi oameni laolaltă, prea diferiţi
ca rasă, formă, culoare, prea degradaţi ca prove-
nienţă socială (mai ales cei străini). Iar cei autoh-
toni sunt niște sclavi încrâncenați – nu ştiu cum să
denumesc altfel această impresie de supunere
necondiționată la stres, la constrângerea luptei dure
pentru existenţă, la apăsarea obiceiurilor lor cultu-
rale e adevărat polisate, dar rigidizate, bătrâne.

Percep de data asta forţele negative ale
Parisului pentru că eu sunt într-o pasă neagră, asta
mi-e clar. Totuşi cred că nu sunt prea departe de
adevăr. Poate că la impresia asta contribuie şi exi-
genţa „trezirii”, din Şcoală, care mă face să observ
mai bine mecanicitatea din jur, care e teribilă.
Citesc ziare, ascult Radio France Culture (căci n-
am televizor, nici telefon) şi sunt stupefiată de rolul
pe care-l ocupă discuţiile sociale, politice, chiar
„sindicale” în societatea franceză. Iar în subtext
percep o mare dezolare şi anxietate, presentimentul
unui eşec, ori chiar al unei catastrofe. Totul merge
înainte febril şi nebuneşte tocmai din teama, ori
presentimentul sfârşitului iminent. Ceva e bolnav
aici, prin comparaţie cu Bucureştiul, care e mai săl-
batec, mai rural, mai înapoiat, dar parcă mai sănă-
tos, căci mai apropiat de cele esenţiale. Privesc
măreţia arhitecturală a Parisului şi nu mă pot opri
să n-o simt fantomatică şi, cumva, „degeaba”. Ora
ei a trecut.
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„Vremea este a pocăinței, vin către Tine, Făcătorul
meu; ridică de la mine lanțul cel greu al păcatului și, ca
un îndurat, dă-mi lacrimi de străpungere” (Canonul cel
Mare, Cântarea I, glasul al 6-lea, Irmosul 23). Nimic nu
pare mai potrivit în perioada Postului Mare decât o
meditație cu privire la drama sufletului uman, așa cum
este el zugrăvit în Canonul cel Mare al lui Andrei
Criteanul (citit în cea dintâi și, mai ales, în a cincea săp-
tămână a postului). Textele Sfântului Andrei au fost
publicate constant în ultima perioadă de către Editura
Doxologia1. În cadrul acestui proiect, de curând a apărut
și volumul: Cuviosul Acachie Savaitul, Comentariu la
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, tradu-
cere din limba greacă veche de monahul Pavel
Steingasser, studiu introductiv de dr. Ionuț Biliuță, ediție
îngrijită de pr. Dragoș Bahrim, Iași, Doxologia (col.
Viața în Hristos. Pagini de Filocalie 15), 2021, 295 p. 

Volumul este deschis de consistentul studiul intro-
ductiv semnat de Ionuț Biliuță, cu titlul „O teologie vie
a pocăinței: Canonul cel Mare al Sfântului Andrei,
Arhiepiscopul Cretei († 740), Comentariul la Canonul
cel Mare al lui Acachie Savaitul și locul acestora în
cadrul spiritualității ortodoxe contemporane”.
Comentariul lui Acachie este urmat de o bibliografie
atent selectată, adusă la zi. Indicele de referințe scriptu-
ristice încheie acest volum impresionant atât prin cali-
tatea traducerii, cât și prin aparatul critic. Interesant și
demn de menționat este parcursul intelectual și spiritual
al monahului Pavel Steingasser, clasicist austriac, care
a învățat limba română la Mănăstirea Oașa, unde
viețuiește.  

Chiar dacă abia în ultima vreme – grație traduceri-
lor apărute la Editura Doxologia ‒ este descoperită
frumusețea și profunzimea poeziei lui Andrei Criteanul
(660-740), acesta nu este un imnograf izolat în epoca
sa, ci aparține unei categorii de autori importanți, con-
temporani lui, precum Ioan Damaschinul și Gherman al
Constantinopolului. 

Comentatorul său, Acachie Savaitul a trăit la înce-
putul secolului al XIII-lea, fiind contemporan cu a patra
cruciadă, din 1204, așa cum reiese din propriile

afirmații strecurate în tâlcuirea sa la Canonul cel Mare
(p. 262). Singurul comentariu bizantin păstrat la
Canonul lui Andrei Criteanul este deschis de o Epistolă
a lui Acachie, care apelează la un topos frecvent întâlnit
în literatura bizantină, care poate fi descris prin refuzul
inițial al unei rugăminți de a tâlcui un loc mai dificil din
Sfânta Scriptura sau din textele Părinților Bisericii,
considerându-se „pătruns de păcat, neînvățat și
neînțelept” (p. 117). În cele din urmă, cedează în fața
rugăminții fraților și „de dragul ascultării voi încerca să
duc la capăt ce mi-a fost poruncit” (p. 118). 

Interpretarea lui Acachie este construită pe o
fundație foarte solidă, alcătuită din pasaje scripturistice
(cu precădere cele din Vechiul Testament), însă erudiția
sa nu se rezumă doar la literatura din spațiul teologic, ci
apelează frecvent și la „scrierile laice” (p. 121), uneori
la Platon (p. 221), alteori la Fiziolog (p. 133). În tot
cazul, autorul nostru reușește să îmbine în mod armo-
nios sursele teologice cu cele laice. 

Canonul avea în vechime sensul de dreptar, aseme-
nea instrumentelor folosite la zidărie. În termenii lui
Acachie, „este numit «canon» pentru că precum rigla
slujește meșterului pentru a desena o linie dreaptă, așa
acesta slujește ca model pentru îndreptarea vieții
duhovnicești” (p. 113). Se prea poate ca acest canon de
pocăință al lui Andrei Criteanul să fie dedicat, inițial,
propriei conștiințe și, ulterior, mesajul acestuia să fie
potrivit fiecăruia dintre noi, adică tuturor celor care am
experimentat la un moment dat situația căderii, și, mai
important, recunoașterea și apoi ridicarea din această
stare.

Pe fondul unei paradigme încetățenite în anumite
medii culturale de către unii exegeți (Hans von
Campenhausen) – care susținea faptul că la un moment
dat (secolul al V-lea) creștinii răsăriteni s-au îndepărtat
de studiul Scripturii ‒, părintele Doru Costache ne atra-
ge atenția asupra incorectitudinii acestui punct de vede-
re și evidențiază potențialul hermeneutic pe care îl are
imnul de pocăință al lui Andrei Criteanul2. 

Când face referire la Andrei, Acachie consideră că
„acest Sfânt Părinte a adunat multe lucruri într-un
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cuvânt scurt” (p. 254). Într-adevăr, prin concizie și pro-
funzime, poemul andreian aduce aminte de „un gen lite-
rar caracteristic mediilor monahale, anume, κεφάλαια
sau capitol”3. Arhiepiscopul Cretei se remarcă nu doar
prin această tematică a capetelor (capitolelor) specifică
monahismului, ci și prin familiaritatea sa cu tradiția her-
meneutică alexandrină care s-a concretizat la un
moment dat în „doctrina celor patru interpretări”. 

Această problematică se regăsește in nuce în
concepția origenistă a celor trei sensuri ale Scripturii
(istoric, moral și mistic), care pleacă de la interpretarea
versetului din Cartea Proverbelor 22, 20: „ecce des-
cripsi eam tibi tripliciter in cogitationibus et scientia” și
va fi dezvoltată în Despre principii (cartea a IV-a)4.
Învățătura alexandrinului se va transforma sub pana lui
Ioan Cassian în „doctrina celor patru interpretări”:
„științele teoretice sunt două, şi anume interpretarea
istorică şi înțelegerea duhovnicească [...]. Iar ramurile
științei duhovnicești sunt trei: tropologia, alegoria şi
anagogia” (Convorbiri duhovnicești 14, 8; trad.
Cojocaru & Popescu, p. 555). 

Acachie Savaitul cunoștea „doctrina celor patru
interpretări”, și acest lucru reiese limpede din comenta-
riul său. La un moment dat, vorbește despre interpreta-
rea istorică, care trebuie lăsată deoparte, deoarece „lite-
ra ucide, iar Duhul face viu” (II Cor. 3, 6; citat p. 172).
Acest sens primar, fără de care nu poate avea loc inter-
pretarea, se desăvârșește într-un „sens duhovnicesc al
Scripturii” (p. 251, 253). Până aici, Acachie respectă
întru-totul distincția fundamentală, aceea dintre inter-
pretarea istorică și cea duhovnicească. Mai mult decât
atât, autorul nostru are în vedere și „ramurile științei
duhovnicești”, vorbind uneori despre „tâlcuirea mora-
lă” (p. 219, 253), alteori interpretează „în chip alegoric”
(p. 227)5. Însă, de cele mai multe ori, Acachie Savaitul
propune o interpretare anagogică a Canonului cel Mare
(p. 172 sq.). Această modalitate de lectură a textelor
presupune o schimbare, în bine, a subiectului angajat
într-o astfel de interpretare. Până la urmă, care este sco-
pul suprem al oricărei lecturi? Să te „afecteze” într-un
fel anume. Să te întâlnească pe drumul Damascului,
dacă este cu putință. Nu doar întâlnirea cu anumite per-
soane poate fi providențială și transformatoare în bine,
ci și întâlnirea cu anumite texte fondatoare. 

La unii autori, și Acachie Savaitul este unul dintre
aceștia, interpretarea dobândește valențele unui act
sinergic, în care perspectiva umană, dorința omului de
a înțelege, se împletește cu lucrarea Duhului Sfânt. Mai
mult decât atât, persoana care intenționează să tâlcuias-
că textul Scripturii este un logofor, un „vas ales” pentru
a transmite interpretarea potrivită, de folos sufletelor

care sunt în căutarea acesteia. 
________________
Cuviosul Acachie Savaitul, Comentariu la Canonul cel

Mare al Sfântului Andrei Criteanul, traducere din limba
greacă veche de monahul Pavel Steingasser, studiu intro-
ductiv de dr. Ionuț Biliuță, ediție îngrijită de pr. Dragoș
Bahrim, Iași, Doxologia (col. Viața în Hristos. Pagini de
Filocalie 15), 2021, 295 p. 

Note:
1. Pe lângă traducerile : Canonul cel Mare al Sfântului

Andrei Criteanul (2010); Sfântul Iosif Imnograful, Sfântul
Andrei Criteanul, Canoane de rugăciune la Sfântul Mare
Mucenic Gheorghe, traducere de Monahia Parascheva
Enache (2021); Sfântul Ioan Mavropous, Mitropolitul
Evhaitelor, Sfântul Andrei Criteanul, Canoane de rugăciu-
ne la Sfântul Ioan Botezătorul, traducere de Monahia
Parascheva Enache (2021); Sfântul Andrei Criteanul,
Canon de rugăciune la sărbătoarea Întâmpinării
Domnului, traducere de Monahia Parascheva Enache
(2021), au fost publicate și exegeze, precum cea semnată de
Simeon Koutsa, Mitropolit de Nea Smirna, Plânsul ada-
mic. Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, tra-
ducere de Alexandru Prelipcean (2012). La toate acestea,
trebuie menționat și studiul inedit: „Sfântul Andrei
Criteanul – Două canoane în cinstea Sfântului Maxim
Mărturisitorul (traducere de monahia Parascheva Enache;
studiu introductiv de monah Filotheu Bălan şi pr. Dragoş
Bahrim)”, în Teologie și Viață, 31, 2021, nr. 1-4, pp. 232-
270. 

2. Doru Costache „Înțelegeri bizantine: Cartea Facerii,
teologie şi spiritualitate în Canonul cel Mare al Sfântului
Andrei Cretanul”, în Alexandru Ioniță [ed.], Imnografia
liturgică bizantină: Perspective critice, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2019, pp. 179-216. 

3. Ibidem, p. 187.
4. Vezi, de asemenea, Homiliae in Leviticum 5, 5:

„Triplicem namque in scripturis divinis intelligentiae inve-
niri saepe diximus modum: historicum, moralem, mysti-
cum; unde et corpus inesse ei et animam ac spiritum intel-
leximus” (trad. Muraru, p. 191). 

5. Acachie Sinaitul apelează uneori la aritmologie, la
știința numerelor, așa cum reiese din tâlcuirea la Cântarea a
IX a (p. 231 sq.), unde are în vedere numerele „zece”, „cin-
cizeci” și „nouă” (pentru același subiect, vezi și p. 253).
Situându-se în cadrul aceleiași paradigme interpretative,
Acachie vorbește la un moment dat (p. 240) despre motivul
„umbrei” (σκιά), care a acoperit Testamentul cel Vechi. Or,
ideea aceasta a fost dezvoltată plecând de la Epistolele lui
Pavel: Evr. 10, 1 și Col. 2, 17. Apoi, în termenii lui Origen,
trecerea de la literă la duh, nu însemna altceva decât trece-
rea de la „umbră la adevăr” (Homiliae in Leviticum 7, 4;
trad. Muraru, p. 277).
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Pierre Gassendi (1592-1655) este un nume
puțin cunoscut în afara cercului restrâns al
specialiștilor în istoria filosofiei moderne. Filosof
și teolog, doctor în teologie și preot, Pierre
Gassendi provenea dintr-o familie de țărani din
munți Alpi, regiune Haute-Provence. A fost profe-
sor la universitatea din  Aix-en-Provence și la
Colegiul regal din Paris, contemporanii (printre ei,
Marin Mersenne, frații Dupuy, „libertinii erudiți”
precum Lhuillier, La Motte Le Vayer, Habert de
Montmor) recunoscând că modestia sa nu putea
ascunde o carieră strălucită, în care a îmbinat
tradiția umanistă, naturalismul Renașterii,
observațiile astronomice, pasiunea pentru filosofia
antică. În anul 1624, Pierre Gassendi publică
prima sa carte, Dissertations en forme de parado-
xes contre les Aristoteliciens. Primele opt
dezertații sunt contra doctrinei aristotelicienilor în
general, unde urmașii Stagiritului sunt acuzați că
au făcut din filosofie o sofistică goală, că au negli-
jat istoria naturală a lui Aristotel în folosul dialec-
ticii și metafizicii sale, că au redus teologia la
exerciții de școală, iar întreaga filosofie la filolo-
gie, de a se fi îndepărtat de condiția actului de a
filosofa: libertatea de a gândi, de a fi făcut texte
canonice din texte asupra cărora planează îndoiala,
de a fi impus un sistem complet acolo unde încă
sunt îndoieli. Pierre Gassendi opune principiul
observației sensibile aristotelismului și scolasticii,
ocultismului magic cu rădăcini în Renaștere, repre-
zentat de Robert Fludd, ineismului și metafizicii
lui Descartes. În 1641 va publica o carte,
Objections aux Méditations métaphysiques, iar în
1644 o alta, Recherche métaphysique, în care
exprimă propriile obiecții la metafizica lui
Descartes. Începând cu anul 1630, Pierre Gassendi
se consacră expunerii, apărării și adaptării creștine

a filosofiei lui Epicur, ceea ce face obiectul mai
multor lucrări filosofice, cea mai cunoscută fiind
Syntagma philosophicum, publicată postum , în
1658, de discipolii săi, pornind de la manuscrisele
pregătite și ordonate de Pierre Gassendi. Nu cu
mult în urmă, această monumentală carte a apărut
și în limba română: Despre atomi și libertate, tra-
ducere din franceză, studiu introductiv și note de
Adrian Niță, Oradea, Editura Ratio et Revelatio,
colecția „Philosophia gallica”, 2021, 412 p.  

Pentru unii filosofi ai antichității, atomul era
acea parte a lumii materiale, fizice, care nu putea fi
despărțit, era elementul ultim constitutiv al
realității materiale, o „cărămidă” indestructibilă a
materiei. Atomismul este o doctrină filosofică
greacă ale cărei rădăcini coboară până la Leucip,
născut la începutul secolului al V-lea î. C., al cărui
discipol a fost Democrit, ale cărui opere au funda-
mentat atomismul antic. Democrit a călătorit mult,
în Egipt, Babilon, Persia, pentru studiile sale de
etică, fizică, matematică, muzică, din care s-au
păstrat peste două sute de fragmente autentice,
Cicero apreciindu-i frumusețea stilului și a orna-
mentelor poetice, pe care le apropia de cele ale lui
Platon. Diogenes Laertios rezuma astfel opiniile
filosofice ale lui Democrit: „principiile tuturor
lucrurilor sunt atomii și vidul. Orice altceva ni se
pare numai că există. Lumile sunt infinite la număr
și se nasc și pier. Nimic nu se naște din ceea ce nu
este, nici nu piere în neființă. Mai departe: atomii
sunt infiniți, ca mărime și mulțime, și sunt purtați
în întreg Universul, într-un vârtej prin care iau
naștere toate lucrurile compus: focul, apa, aerul și
pământul; căci chiar și acestea sunt conglomerări
de anumiți atomi.” Unul dintre continuatorii doc-
trinei atomiste a fost filosoful grec Epicur, fonda-
tor al școlii filosofice care îi va purta numele, una
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dintre principalele școli ale epocii elenistice și
romane. Pentru Epicur, esența lucrurilor constă în
atomi care, în număr infinit, se mișcă în „natura
intangibilă” a vidului infinit. Ideile lui Epicur se
vor regăsi în De rerum natura, vastul poem filoso-
fic al poetului latin Lucretius. Gândirea lui Epicur
este trecută prin filtrul psihologiei lui Lucretius;
pornind de la ipoteza că există particule infime,
atomii, el analizează sensibilitatea, procesele de
formare a imaginilor și a cunoașterii, dă contur
termenului de clinamen, prin care transcrie paren-
klisis-ul lui Epicur, capacitatea atomilor de a devia
spontan de la linia de cădere verticală: „Când, dup-
o linie dreaptă, prin vid cad semințele prime,/Prin
greutatea lor însăși, în loc și în vreme pe care/Nu
le-aș putea hotărî, se abat puțin de la cale,/Totuși
de-ajuns ca să spui că mișcarea le este schimbată.”  

După o lungă perioadă în care atomistul pare sa
fi fost uitat, el revine în atenția cercurilor filosofice
o dată cu teoria atomistă a lui Pierre Gassendi, dez-
voltată în Syntagma philosophicum. „Faptul că
atomul ca natură deplină este pus la baza tuturor
lucrurilor arată că Gassendi acceptă teza existenței
unei structuri fine atomice prin care lucrurile arată
diferit sau acționează diferit. Aflați în continuă
mișcare, această agitație atomică (atât de apropiată
de ceea ce susține fizica secolului nostru), ne face
să vedem și că Gassendi are nevoie să susțină
existența vidului. Fără vid în interiorul lucrurilor,
sau între lucruri, atomii nu ar avea posibilitatea de
a se mișca, astfel încât lucrurile ar fi încremenite în
ne-devenire”, scrie Adrian Niță în studiul introduc-
tiv la volum tradus de el pentru prima dată în limba
română. Pierre Gassendi consacră prima parte a
lucrării sale logicii, definită de el ca „arta de a
gândi corect”, gândirea fiind discursul prin care
vorbește intelectul sau discută în interior. Pierre
Gassendi consacră prima parte din capitolul despre
logică școlilor logice (eleatică, megarică, platoni-
ciană, aristotelică, stoică, epicuriană, celor inspira-
te de Raimundus Lullus, Pierre de la Ramée,
Francis Bacon sau René Descartes), teoriei
cunoașterii umane și criteriului adevărului.
Preluând idei din scrierile lui Cicero, Sextus
Empiricus și Epicur, Pierre Gassendi discută des-
pre nefericirea omului, cu trimiteri la Ecclesiastul,
despre slăbiciunea intelectivă umană. De

menționat că ediția în limba română a cărții lui
Pierre Gassensi este un rezumat despre logică limi-
tat la două pagini.

Fizica lui Pierre Gassendi este despre primele
principii, despre suflet, despre intelect și despre
pasiunile sufletului. Sunt pagini despre soliditate,
spațiu, loc, timp, eternitate, despre proprietățile
atomilor așa cum le-au descris Leucip, Democrit și
Epicur, adică atomi invizibili, din cauza micimii și
solidității lor, dar și ample considerații despre vid
și mișcarea atomilor. A treia parte a cărții lui Pierre
Gassendi este despre morală, adică despre fericire,
virtuți, libertate, despre ceea ce ar putea să ne înde-
părteze de suferință și neliniște, „căci originea rău-
lui vine din faptul că se ignoră ceea ce ne face viața
fericită, în ce constă aceasta și care este acest scop
ultim pe care fiecare trebuie să ni-l propunem în
toate acțiunile, lăsându-ne conduși orbește de
pasiuni si abandonând onestitatea, virtutea și bune-
le moravuri, fără de care este imposibil să trăiești
fericit.” Pierre Gassendi conciliază formalismul cu
utilitarismul și hedonismul arătând că singura plă-
cere constantă și fără amestec este cea ghidată de
lumina rațiunii. În consecință, omul acționează tot-
deauna urmărind propriul interes sau propria plă-
cere, dar nu atinge ceea ce caută decât atunci când
căutarea este conformă legilor rațiunii. Pierre
Gassendi nu putea ocoli subiecte precum destinul,
norocul sau liberul arbitru, „cauze, moduri sau
feluri de acțiune a anumitor cauze”, în opinia
unora, sau „nume goale și imaginare”, în opinia
altora. Tratând aceste subiecte, filosoful francez
reia doctrina sufletului intelectiv imaterial, răspun-
zător pentru orientarea voinței sale, chiar dacă
aceasta ține de anumită ordine materială unde totul
este determinat, mai cu seamă mișcările sufletului
senzitiv material. „Autor provocator, promotor al
modernității europene și om de mare valoare,
Gassendi apare azi extrem de actual. Provocările
secolului și mileniului în care am intrat își pot găsi
în filozoful, savantul și teologul francez un bun
punct de sprijin”, scrie Adrian Niță. Pierre
Gassendi a exercitat o influență decisivă în trans-
formarea spiritului Renașterii în spiritul
Luminilor; deviza sa – Sapere aude/ Îndrăznește
să cunoști – va deveni pentru Immanuel Kant,
deviza Iluminismului.
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93
Dar Óma
păstrate fie aceste mile
între noi
marea și uscatul
pădurea răcoroasă
deșertul fierbinte
rîuri învolburate
munți de netrecut
bălți gîlgîitoare
dor am doar 
de bunăvoința Ta 

și o am 
din plin 
și atunci după ce tînjesc? 
mai mult?

harul e totul
indivizibil e
nu cunoaște margini
obstacole

spre cine mă îndrept în grabă? Spre cine?
după cine fug
ce pădure fierbinte e asta?
ce deșert răcoritor?

întinde mîna
mîna Ta rece caldă
îți citesc pe-ndelete în palmă
căutîndu-Ți trecutul

94 
Dar Óma
privind îndeaproape

o vază cu flori
deodată Ți-am văzut scheletul
carnea jupuită
țeasta rînjind 

de ce Te-am văzut așa?

floare pe moarte
moarte în floare

privește cu cîtă tandrețe
sărut scobiturile de nepătruns 
în care doar cu o clipă în urmă,
străluceau ochii Tăi 

109
Dar Óma
soarele s-a cuibărit în ochii Tăi.
Cum așa, nu, cînd Tu, 
numai Tu este soarele.
Ce făpturi nu încălzești 
cînd eu, cel mai mărunt dintre bipezi,
trăiesc doar prin Lumina Ta?
În Ochii Tăi este soarele 
Nu, acel corp ceresc
are cinci miliarde de ani osteneală –
o străfulgerare – suflarea de bivol în iarnă’. 
Trupul tău, totuși...

(Gabriel Rosenstock. Uttering Her name. Publisher:
Salmon Poetry; Illustrated edition, 2010)

Traduceri: Olimpia IACOB
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S-a născut în 1949, în Kilfinane, Co. Limerick, în Irlanda postcolonială. Este poet, dramaturg, haikuist, romancier,
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Cine este Dar Óma căreia îi sunt adresate aceste poeme? Din punct de vedere istoric, sau mitologic, ea este fiica zeu-

lui Oghma care le-a dat celților darul scrisului. Cine sau ce este ea în această suită de poeme? Muză, zeiță ? Vehicul care
face posibilă a nouă formă de poezie inspirată de bhakti pentru a înflori în Vest. 
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„Cum puteam să cunosc ce a existat în profunzimile
sufletului japonez de-a lungul istorie altfel decât din litera-
tură? Literatura nu este numai o instituție artistică, sau
numai politică, sau numai economică, ci, de asemenea,
ceva care ține de profunzimile sufletului japonez”.

Shūichi Katō, Pentru cititorii români

Literatura japoneză este una dintre cele mai
vechi ale lumii, cu începuturile izvorând, după
tradițiile din Arhipelag, de departe în timp, dintre
apele trecutului și ale legendei, de la poemul, con-
siderat primul în limba japoneză (de tip uta sau
waka), atribuit unui kami/ spirit, Susanoo-no-
Mikoto, cum este denumit în Kojiki, fratele mai
tânăr al zeiţei Amaterasu1. Zice-se că l-a compus la
căsătoria cu prinţesa Kusinada, în provincia
Izumo. Peste secole, Japonia a dăruit literaturii
universale autori aparte (de la Murasaki Shikibu,
Sei Shōnagon ori Matsuo Bashō, Yosa Buson, Issa,
Masaoka Shiki, la, de pildă, la Yasunari Kawabata,
Yukio Mishima și Kenzaburo Oe ș.a.) sau capodo-
pere de referință (unele semnalate cititorilor revis-
tei noastre), genuri poetice cunoscute și practicate
și azi la nivel mondial, inclusiv de către autori
români, cu o evoluție care suscită multe discuții
(am în vedere haiku, tanka, haibun)2. 

Una dintre problemele mult discutate, dar care
Shūichi Katō (n. 1919, la Tokyo), un nume de
referință în literatura japoneză, cu reputație
internațională, spune că are o rezolvare (și) prin
maniera în care și-a alcătuit el discursul, este faptul
că multe opere literare, inclusiv istorii ale literatu-
rii japoneze, „sunt de neînțeles pentru publicul
nejaponez”. Shūichi Katō (care are multe lucruri
frumoase de spus despre România) consideră că,
de fapt, cu excepția „unor elemente de detaliu”,
„orice problemă importantă a literaturii japoneze

poate fi analizată cu ajutorul limbajului intelectual
universal”. Inclusiv unele concepte particulare
Japoniei, care, în ultimă instanță, pot fi și ele expli-
cate/ înțelese, deși poate nu aidoma, prin unele
„corespondente” din alte culturi.

În context, amintim că s-au scris studii în
domeniul științelor cognitive și lingvistice3 care au
abordat „ubicuitatea” unor concepte ori a unor
metafore din punct de vedere al limbajului (și)
cognitiv, că putem vorbi și de transculturalitate,
dar și și similaritate (unele pot fi identificate în mai
multe limbi, altele sunt specifice numai uneia),
relevând și situații mai complexe. 

Structura cărții: Volumul I – (după Prefață,
Notă asupra ediției, Precizările autorului):
Caracteristicile literaturii japoneze, I. Vârsta anto-
logiei  Man’yōshū, II. Primul punct de cotitură, III.
Vârsta lui Genji monogatari și a lui Konjaku
monogatari, IV. Al doilea punct de cotitură, V.
Vârsta lui Nō și a lui Kyōgen, VI. Al treilea punct
de cotitură, VII. Cultura Genroku; vol. II – VIII –
Vârsta chōninilor, IX. Al patrulea punct de cotitură
(partea I), X. Al patrulea punct de cotitură (partea
a II-a), XI. Anii industrializării, XII. Anii postbe-
lici, și, în final, Glosar, Bibliografie și Indice.

Un aspect interesant, remarcat și de Nicolae
Manolescu în prefață, ține de împărțirea pe volu-
me. În cazul ediției în română primul tratează
prima mie de ani, al doilea începe cu secolul al
XVIII-lea până către anii în care a scris autorul
cartea (1975). Autorul are în vedere, pe bună drep-
tate consider, apreciind importanța acesteia/ anali-
zând-o, și perioada în care în Japonia s-a scris în
limba chineză, comparând-o cu Evul Mediu euro-
pean, când în multe locuri s-a scris în latină. (Este
un aspect pe care parte dintre cei care scriu (des-

168168 CONVORBIRI  LITERARE

Marius CHELARU

C A R T E A  S T R Ã I N Ã



169169CONVORBIRI  LITERARE

pre) istoria literaturii române nu îl iau în calcul.)
De altfel, subliniază autorul, „din secolul al VII-lea
până în al XIX-lea literatura japoneză a fost scrisă
în două limbi, japoneză și chineză”.

Shūichi Katō are în vedere, încă din start, între
caracteristicile literaturii japoneze, „elementele”
care se referă la „factori de bază” și care o și
diferențiază de cele occidentale, dar și de cea chi-
neză: rolul său în ansamblul culturii, forma dezvol-
tării ei istorice, limba și scrierea, contextul social și
concepția proprie despre lume.

Așadar, avem de face cu un bagaj informațional
foarte dens și cu multe detalii specifice care nece-
sită explicații, fie și cât de sumare, de altfel oferite
în mare măsură în aceste pagini dar, pe care ar fi
practic imposibil să-l prezentăm într-un text de
amplitudinea celui din revistă. Astfel că acum ne
vom opri numai asupra câtorva aspecte, cu caracter
mai degrabă introductiv, fiecare dintre ele având
propria „poveste” frumoasă și cu multe meandre.

Începem cu primele texte, care sunt considerate
şi istorii oficiale ale Japoniei, care sunt Kojiki
(712) Nihonshoki (Nihongi), Kokinshū sau
Culegerea celor 10.000 de file/ Manyōshū
(Man’yō-shū), cea mai cuprinzătoare antologie
lirică japoneză.

Pe scurt, Kojiki – Însemnări despre vechime sau
Cartea lucrurilor vechi (ko = vechi, ji = lucru, ki =
note, însemnări) – în cele trei rulouri ale căreia,
spune autorul, „învelișul sonor al cuvintelor
chinezești a fost în mare măsură reținut”, ca și în
Manyōshū, „în care a fost utilizată pronunția din
sudul Chinei din secolele V-VI”, ca „și pentru
unele cuvinte din Nihonshoki” –, este considerată
„prima operă a literaturii japoneze“. A fost compila-
tă în 712, la porunca Împărăţiei (ca şi Nihongi), pen-
tru a se face dovada ascendenţei divine a dinastiei
imperiale, folosindu-se şi lucrări mai vechi, cum ar
fi Teiki (numite Lucruri Străvechi). Totul începe cu
crearea Cerului și Pământului, apoi a zeilor și, după
asta, cu formarea insulelor japoneze. Pe urmă ne
sunt înfățișați împărații legendari, începând cu
Jinmu, apoi cei istorici...

Kojiki conţine poezii atribuite convenţional unor
autori mai puţin obişnuiţi: zei, împăraţi legendari
sau personaje mitologice. În viziunea japonezilor,
primele versuri din Kojiki, atribuite lui Susano-o4,

de care am amintit deja, alcătuiesc un poem ritual
prin care se implora protecţia zeilor pentru o pere-
che de tineri căsătoriţi care urmau să intre în Casă
Nouă. Este scris în formă tanka/ waka5 şi face parte
din povestirea Dragonul cu opt capete (Yamato no
orochi).

Nihonshoki (care a fost „venerată” multă vreme
ca „prima istorie autentică a Japoniei”) a fost gân-
dită de împăratul Uda (a domnit între 887–897),
alcătuită în 905, la porunca fiului acestuia, împăra-
tul Daigo (a domnit între 905 -930), de către unul
dintre cei 36 de poeţi nemuritori ai epocii Heian,
Ki no Tsurayuki (cu ajutorul fiului său, Tomonori,
şi poeţilor Oshikoki no Mitsune, 854-890, şi Mibu
no Tadamine, 866 - 965). 

După ce, în Kojiki și Nihonshoki se statuează
„mandatul cerului” și „mitologia unificată”, auto-
rul vorbește despre poveștile populare, baladele/
fudoki, „cea mai mare parte în chineză. Apoi la alte
pagini de poveste și poezie, la alte antologii, cu
altă menire. 

„Culegerea de poezii vechi şi noi“ – Kokinshū
sau Kokin-waka-shū cuprindea în 20 de cărţi 1111
poeme waka (tanka). Era prima în limba japoneză,
poemele fiind, cea mai mare parte, în stil tanka (5-
7-5 – 7-7 silabe). 

Tanka era compusă doar la curte până în secolul
al XIX-lea. Mai fiinţează „Societatea
internaţională de poezie tanka“, fondată la sfârşitul
secolului al XIX-lea de Sai (Saionji) Kimmochi şi
Judith Gauthier, pentru a trezi interesul occidentu-
lui pentru acest gen poetic, încurajând şi compune-
ri în limbi străine. Atunci se considera că genul nu
mai avea cine ştie ce viitor chiar în Japonia, poate
şi datorită folosirii excesive a vorbelor cu dublu
înţeles (kake kotoba), clişeelor standard (makura
kotoba – cuvintele pernă) care însoţesc unele
expresii şi construcţii poetice. Masaoka Shiki a re-
adus în atenţie şi tanka (waka), spunând că trebuie
revigorată/ modernizată. În 1898 a scris un text
intitulat Scrisori către autorii de tanka. În acesta
cerea, printre altele, folosirea formei „tanka” în loc
de „waka”.

Numele culegerii Manyōshū („cea mai mare și
cea mai veche antologie lirică în limba japoneză”),
ai cărei editori, spune autorul nu sunt cunoscuți,
deși realizarea ei este atribuită de mulți lui Ōtomo
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no Yakamochi, este tradus: Culegerea celor zece
mii de file, Colecţia zecilor de mii de frunze-poeme
sau Culegerea celor zece mii de vîrste (yō poate fi:
vîrstă, generaţie). De la ultima variantă pornind, s-
a spus că „zece mii“ nu e legat de ce conţine, ci de
domeniul de adresabilitate – zece mii de generaţii
de atunci înainte. 

Altă variantă explica prin consideraţii lingvisti-
ce de ce „zece mii“ când, de fapt, sunt, 4496 de
poezii grupate tematic (în 20 de cărţi), reflectând
peste 400 de ani, cuprinzând piese de folclor care
circulă de la date incerte şi creaţii culte, până la
poeţii epocii Nara, până în anul 759. A fost scrisă
în japoneză, dar cu caractere ideografice chineze,
cu sensul fonetic al lor, de unde au rezultat confu-
zii/ dispute. Este vorba de ceea ce japonezii au
numit Man’yōgana, adică, cum spune Shūichi
Katō, „fixare a limbii japoneze cu caractere
chinezești, care uneori sunt simple redări fonetice
ale silabelor japoneze, iar alteori au sensuri pro-
prii”. 

Fiind scrisă după model chinez, s-a spus că ar
trebui să căutăm semnificaţia lui „zece mii“ în
China. O explicație pleacă de la faptul că în Lao
Tse întîlnim „cele zece mii de lucruri“; comentato-
rii spun că a vrut să redea un număr mare, atotcu-
prinzător – astfel, s-a tradus Manoyōshū drept
Cartea poemelor de pînă acum, Cartea tuturor
poemelor.

Să ne oprim câteva rânduri, privitor la un sin-
gur aspect – erotismul – la tanka (în antologie sunt,
cum am amintit, în total cca. 4500 de poeme, din
care 4200 sunt tanka), un gen de poezie practicat și
astăzi, și care, ca și haiku, de exemplu, a cunoscut
o serie de „modificări”/ abordări moderne care sus-
cită multe discuții.  

Multe dintre paginile literaturii japoneze au o
poveste a lor. Astfel, cel puţin oficial, tanka era un
gen în care erotismul nu avea loc decât foarte sub-
til. Şi aici au existat excepţii.

Ono no Komachi, ?825-?900, a fost o faimoasă
poetă care a scris poeme waka/ tanka. Este consi-
derată una dintre Rokkasen – „Cei şase cei mai
buni poeţi de waka” ai perioadei Heian şi, de ase-
menea, menţionată între cei „Treizeci şi şase de
nemuritori ai poeziei”. Fiind, se spune, o femeie
foarte frumoasă, numele ei a rămas un fel de sim-

bol al frumuseţii feminine în Japonia. Şi despre ea/
statutul ei social sunt diferite legende, unele pome-
nind că a fost concubină sau doamnă de companie
sau chiar soţie a unui împărat (unele surse conside-
ră că ar fi vorba despre Nimmyō/ Ninmyō-tennō
(?833-850), conform tradiţiei al 54-lea împărat al
Japoniei. 

Ono no Komachi a scris poezie cu teme erotice
(se pare că era tema ei favorită). Cele mai multe
dintre ele cântau despre singurătate (mai ales a
femeii), nelinişti, fie legate de ce poate aduce clipa
care urmează, fie de trăiri interioare, sau despre
iubirea înfocată, pasională. Mai multe poeme atri-
buite ei au fost traduse în engleză6. Este antologată
şi, mai mult, singura femeie amintită în prefaţa la
una din cele mai renumite antologii de poezie
veche japoneză, Kokinshū sau Kokin Wakashū,
prima dintre  Nijūichidaishū7, cele 21 de antologii/
colecţii de poezie imperială japoneză, şi, s-a spus,
cea care a introdus practic împărţirea pe anotim-
puri – tehnică de lucru practicată şi azi de creatorii
de haiku. Stilul ei era considerat în prefaţa amintită
„delicat”, dar şi cu „naivităţi”8. 

Legenda spune că, îndrăgostită fiind de un cur-
tean (poate prinţ) ori „căpitan”, pe nume Fukakusa
no Shosho sau, cum este întâlnit în legende/ piese
Nō, Fukakusa Shōshō sau Shii no Shōshō i-ar fi
cerut ca, dacă îi dăruia o noapte de iubire, el să îi
ofere în loc alte 99. Dar… în a 98-a (sau a 99-a)
noapte bărbatul ar fi murit, spune o legendă. Există
şi alte variante.

Am scris deja pe larg în „Convorbiri” despre
Makura no sōshi (ad litteram – Caiete de pernă),
Însemnări de căpătâi ale fiicei lui Kiyowara no
Motosuke (dintr-o familie cu nume înrădăcinat în
cultura niponilor, care fuseseră printre compilatorii
primei cărţi despre trecutul Japoniei, Nihonshoki/
Nihongi), Sei9 „Shōnagon” (conform Taihō-
ritsuryō/ Codului Taisho – „adaptare” a modului
de organizare din China dinastiei Tang –, în vigoa-
re în Japonia din anul 703). Nu nu e clar unde s-a
întâmplat asta, poate după ce a intrat în anturajul
împărătesei Sadako (după o căsnicie ratată, pare-
se), ca doamnă de onoare10.

Mi-a plăcut să îmi desenez în minte o imagine
a ei care să fie numai a mea, aidoma unei schițe cu
trăsături eterice, delicate (și gândul m-a dus la acel



shasei a lui Masaoka Shiki, cel de la care un poem
a primit un nou nume, „haiku”). Și parcă am văzut-
o aievea pe când priveam curtea unui templu din
perioada Heian, din Kyoto, pe femeia născută
undeva prin anul 966 (nu se ştiu foarte multe des-
pre viaţa ei), cunoscută drept Sei Shōnagon. Parcă
am văzut-o trecând prin fața mea pe aceea care a
scris o carte considerată de mai bine de o mie de
ani poate cea mai comentată şi căutată în
Arhipelag. Este citită şi azi, ecranizată, apreciată
nu doar în Japonia. 

Sunt doar câteva aspecte dintr-o carte densă,
despre o literatură cu atâtea particularități, dar nu
imposibil de înțeles, cum o arată maniera de abor-
dare aleasă de Shūichi Katō, dar și felul în care a
fost alcătuită, cu totul, versiunea română, de către
Kazuko Diaconu și Paul Diaconu, nume cunoscute
în domeniu. Foarte probabil voi mai reveni la
această carte despre care s-a scris, totuși, puțin la
noi. Poate la „punctele de cotitură” ori la cum s-a
trecut la versul liber, teatru, „teatrul de păpuși”,
măștile și rolul lor ș.a.. Ori și la alte aspecte. Până
atunci cred că și aceste câteva gânduri despre
Istoria literaturii japoneze în viziunea lui Shūichi
Katō pot oferi cititorului, fie și o succintă imagine
și despre complexitatea, dar mai ales despre
frumusețea literaturii acestui colț de lume.

_____________
Shūichi Katō, Istoria literaturii japoneze (de la origini

până în prezent), traducere din limba japoneză de Kazuko
Diaconu și Paul Diaconu, cu un interviu al autorului pentru
cititorii români și o prefață de Nicolae Manolescu, editura
Nipponica, București, 1998, vol. I + II – 958 p.

Note:
1. Amaterasu o mikami/ Amaterasuoomikami (zeiţa

soarelui), cunoscută şi ca marea zeiţă strălucitoare a
Cerului, considerată strămoşul divin al clanului imperial
nipon.

2. Pe unele le prezentăm cititorilor revistei „Poezia”, în
„Biblioteca haiku”.

3. Între care Kövecses, Z., Metaphor: A Practical
Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002,
Lakoff, G., Contemporary theory of metaphor, în A.
Ortony (ed.) Metaphor and Thought (2nd edition), 82-132.
Cambridge: Cambridge University Press, 1993, Lakoff, G.,
Johnson, M., Metaphors We Live By, University of Chicago
Press, 1980, Geeraerts, D., Grondelaers, S., Looking back
at anger: Cultural traditions and metaphorical patterns, în

ed. J.R. Taylor, R.E. MacLaury, Language and the
Cognitive Construal of the World, 153-179, Berlin: Mouton
de Gruyter, 1995 ș.a.

4. Bărbatul năvalnic (impetuos), frate al zeiţei soarelui,
Amaterasu, născut din ceea ce îşi suflă din nas zeul strămo-
şul Izanagi, care împreună cu Izanami sunt creatorii
Japoniei, descendenţi ai zeităţilor shintō.

5. Motōri Norinaga a transpus cronica în japoneză cursi-
vă, scriind studiul Kojiki-Den, apărut în 1785, 44 de volume.

6. Amintim: Poems, stories, No plays/ Ono no
Komachi, transl. by Roy E. Teele, Nicholas J. Teele, H.
Rebecca Teele (World literature in translation), NY:
Garland Pub., 1993; The Ink dark moon: love poems, by
Ono no Komachi & Izumi Shikibu; transl. by Jane
Hirshfield and Mariko Aratani, NY: Vintage Books, 1990
ș.a.. 

7. Nijūichidaishū cuprind: Hachidaishū – primele 8
antologii, din care primele trei sunt numite Sandaishū;
prima dintre acestea este Kokin Wakashū; La cele 8
Hachidaishū se adaugă Jūsandaishū - 13 colecţii ulterioare.
Mai e o antologie neinclusă între acestea, o colecţie de poe-
zie imperială – Shin’yō Wakashū.

8. În anii 1000 fost alcătuită o culegere de 116 poeme
atribuite ei, Komachi shu.

9. Sei – de la numele de familie, Kiyohara (kiyo în citi-
rea sino-japoneză a vremii se citea „sei”).

10. S-a spus că ar putea fi de la al treilea soţ al ei.
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Opera lui Hölderlin nu poate fi încadrată în epo-
cile istoriei literare, chiar dacă este unul dintre cel
mai importanți poeți germani din perioadele clasicis-
mului și romantismului. Un poet uitat mult timp și
redescoperit la începutul secolului XX. prin Cercul
literar George. Cea mai mare importanță ca poet liric
o are adaptarea la formele de versuri antice: ode cla-
sice, elegii, imnuri. „În Hölderlin onorăm și venerăm
cel mai mare geniu lingvistic al poporului nostru”
(Josef Weinheber).

Dor de delimitare, libertate, frumusețe; Doliu
pentru fericirea trecută a omenirii: antichitatea greacă
văzută în mod ideal, în care s-au realizat utopiile
umanității, frumusețea și rațiunea nu erau în opoziție.
În Revoluția Franceză, Hölderlin vede idealurile sale
republican-democratice realizate; Entuziasmul
revoluționar apare doar sublimat în opera sa. Opera
lui Hölderlin include poezii, romanul Hyperion, tra-
gedia Moartea lui Empedocle, traduceri din greacă și
latină, proiecte și scrisori filozofice și de poetică.

Hölderlin a scris primele sale poezii ca student la
mănăstire în Maulbronn, astăzi cunoscut sub numele
de Maulbronner Quartheft, între 1790 și 1793
Tübinger Hymnen (Imnurile din Tübingen) și planul
pentru un alt roman.

În perioada de profesor particular, în diferite
locuri, din 1794 până în 1802, a scris poezii, scrieri
filosofice, trei versiuni ale „Hyperion-ului” și și-a
dezvoltat în continuare principiile poetice. El s-a
orientat în întregime după formele lirice clasice ale
imnului, odei și elegiei, și a dorit să le continue în
forme noi. Și-a găsit propriul ton inconfundabil, a
conceput cuvinte și ritmuri noi.

Anii 1799 și 1806 au fost extrem de productivi.
Așa-numitele Nachtgesänge (Cânturi de noapte) și
Hymnische Gesänge (Cânturi de imn) se păstrează
astăzi în „Homburger Folioheft”; El nu a mai putut
completa acest complex de texte, care a fost prezentat

ca o unitate mare. Astăzi, folio este una dintre cele
mai importante colecții de texte de Hölderlin.

În anii cu familia Zimmer în bine-cunoscutul
Turn din Tübingen, el a scris așa-numitele „ultime”
poezii. Majoritatea sunt scrise în rime și tematizează
anotimpurile, impresii pe care i le-a oferit vederea de
la fereastra sa și orientate pe scurt spre viață și istoria
contemporană.

Puținele structuri lirice, ca sentiment de existență
și experiență a unei crize de viață, sunt transferate în
simbolismul fenomenelor naturale.

Această atribuire a calității înseamnă că nu numai
poemele sale, se află într-o poziție expusă dinamicii
non-conformiste. Afirmația că poemele sale, incluse
în cartea de față, aparțin celor mai faimoase poezii
din literatura germană este imediat urmată de motive-
le speciale date de poet. Această justificare are calita-
tea de a aborda poemele sa ca titluri în cadrul unor
propoziții expuse, fiecare în parte.

Un alt motiv pentru particularitatea poeziilor sale
este atașat de fiecare dată motivului interpretativ,
care le dezvăluie din nou și din nou prin sentimentele
de emoție ale interpretului: Fără efort și patos, fără
virtuozitate formală recunoscută, o viziune a interio-
rului în exterior pare să fi reușit pur și simplu aici - o
mare lirică. Această afirmație include și o evaluare
literară. Această evaluare la începutul fiecărei inter-
pretări poate avea funcția de a face poezia „plăcută”
pentru cititor, construind această tensiune într-o
manieră aproape școlară, sau de a menține propria
justificare pentru dorința de interpretare, chiar dacă
poeziile sale sunt extrem de ermetice și de multe ori
sincopate.

Poziția poemelor în contextul întregii sale opere
constituie și poziția unică în societate a poetului.
Odele și elegiile sale sunt modelate artistic. Imnurile
de după 1800 fac afirmații extreme în privința izolă-
rii.
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O posibilă tipologie a interpretului ca „învățător
de predicare” devine evidentă când poeziile lui par
prea simple pentru a fi înțelese imediat, deoarece
aceste poeme necesită mai mult decât o clarificare
parafrazantă a ceea ce poate fi recunoscut în trăsătu-
rile sale de bază chiar și fără o analiză mai detaliată.
Această afirmație este, de asemenea, urmată de o jus-
tificare care dezvăluie motivul real al interpretării și
oferă interpre-tului o imagine de „tip de descoperi-
tor”: Imaginile poemelor conțin încă un strat ezoteric
care, până nu demult a rămas nerecunoscut. Cu
aceasta, interpretul atribuie o anumită universalitate,
o poziție specială, pentru că are un așa-numit „strat
ezoteric”, unul care se deschide doar către inițiat.
Nuanța descoperă în poeme înțelesuri care par, de
multe ori, că nimeni nu le-ar fi recunoscut până acum
cineva. Acest lucru relevă funcția, sensul și scopul
interpretării – investigarea poemului se aplică unei
noi dimensiuni a cunoașterii.

Ludwig Strauss adoptă o abordare diferită a inter-
pretării decât Jochen Schmidt. El pune poemul înain-
tea interpretării sale. Acest lucru pare să aibă sens în
special pentru destinatar, deoarece conținutul inter-
pretării poa-te fi verificat imediat pe poem. Apoi, la
fel ca Schmidt, își deschide prima secțiune cu o
afirmație, care, totuși, are un stil izbitor de ofensator.
Această afirmație intră imediat în subiectul general al
poemelor, în loc să dezvolte temele antitezei. Cu
această afirmație Ludwig Strauss se extrage din
interpreții dinaintea sa pentru că declară prima și
corecta concluzie a cititorului, care vine automat
după citirea poeziei precedente, că este vorba despre
dinspre un tineret experimentat iar apropierea de
bătrânețe, ca fiind greșită.

Dar această afirmație nu poate găsi nicio valabili-
tate, deoarece în cadrul unei serii literare metafora
sezonieră se referă întotdeauna la o metaforă de-a
lungul vieții.

Teza este acum elaborată pe baza unei justificări
biografice: „Hölderlin știe și a spus-o de mai multe
ori în scrisori și poezii cât de pașnică, veselă și minu-
nată poate fi bătrânețea.” Întrucât această primă jus-
tificare nu se intersectează cu afirmațiile făcute mai
înainte, bătrânețea poate fi minunată, dar teama și
confruntarea cu bătrânețea și confruntarea cu moartea
există în mod natural, urmând o altă justificare pentru
afirmația încărcată de tensiune: „În mijlocul anilor
celor mai înalți, oamenii, și nu la bătrânețe, i-au
copleșit boala incurabilă.” Aceste informații despre

viața lui Hölderlin nu par să susțină nici prima teză,
întrucât în a doua parte a creației sale, nu este vârsta
ceea ce e în acordul de bază al anului, timpul zilei ci
viața ar corespunde iernii iar îmbătrânirea depășirea
celor mai buni ani: „Vai de mine, de unde iau florile
când este iarnă, [...].”

Un motiv pentru intrarea în motivul anxiotic ar fi
să se facă diferența între vârstă și îmbătrânire, cât și
ceea ce privește biografia lui Hölderlin. Însă sensul
metaforelor de-a lungul vieții nu este dezvăluit nici în
următoarea afirmație, care este destinată să revizuias-
că negarea primei afirmații, când Strauss scrie: „Iarna
sunt vremurile binecuvântate, înfloritoare și fertile
împotriva binecuvântatului, gol și steril. [...] “. Cu
această corecție, că jumătate din viață nu este despre
tinerețe și bătrânețe, ci despre vară și iarnă cu
conotațiile respective de fertilitate sau infertilitate;
antiteticul evident este dezvoltat cu multe cuvinte
ignorând acordul de bază din metafora sezonieră.

În consecință poeziile lui Friedrich Hölderlin lasă
și în continuare noi motive interpretative, versurile
sale fiind, după cum am scris mai sus, de multe ori
extrem de sincopate, la prima citire lipsite de logica
curentă, dislocate și fraze ce par a fi incoerente!
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După două scurte, ce-i drept, însă foarte reușite
escapade prin imaginar și talent vibrant (premiile
Goncourt și al Academiei franceze), juriile marilor
premii au revenit cuminți în matca cu care ne-au
obișnuit, nu cumva să ne învățăm cu prea multă
libertate și foc creator. Acolo, cum știm deja, varie-
tatea e la fel de incitantă ca o frază politic corectă.
Adică, e ori Istorie, ori istorii actuale, ori mult iubi-
ta autoficțiune pe care, de când a teoretizat-o Serge
Doubrovsky, cu circa o jumătate de secol în urmă,
majoritatea scriitorilor francezi și-au însușit-o și o
ingurgitează disciplinați, ca pe o savuroasă supă de
linte.

Printre ei se află și (prea)cunoscuta Christine
Angot care, recent, s-a învrednicit de premiul
Médicis 2021 pentru romanul Le Voyage dans l’Est
(apărut la editura pariziană Flammarion), în care se
războiește încă o dată, livresc – cum o face de ani
de zile – cu tatăl ei, care a violat-o la treisprezece
ani și a continuat mult timp după aceea. Nu e abso-
lut nimic de ironizat sau minimizat într-o asemenea
experiență, este, cu siguranță, o traumă vitală, pro-
babil nevindecabilă. Dar nu poți să nu te întrebi,
totuși, cui folosește – autoarei, cititorilor, literaturii
– o asemenea constanță în revărsarea unui întunecat
preaplin emoțional? În principiu, e vorba de o pro-
blemă intimă, circumscrisă unui spațiu familial în
care nu oricine, oricând și oricum ar trebui să poată
intra cu bocancii. Nici măcar victima. Există
oameni specializați în ascultarea și tratarea unor ast-
fel de traumatisme, există un cerc apropiat care
poate pansa sufletește și, mai cu seamă, există o
exorcizare proprie; atunci, la ce bun expunerea
publică, până dincolo de sațietate, până la totala
desubstanțiere a dramei? Dar Christine Angot pare
să nu-și fi încheiat răfuiala cu tatăl ei, iar publicul,
însetat de sânge, în absența circului, o plebiscitează,
dovadă și acest mare premiu, căci juriile nu sunt

câtuși de puțin insensibile la freamătul popular. Iar
scriitoarea participă la o mulțime de lecturi publice,
în decursul cărora împărtășește din experiența ei,
încercând, desigur, să se vindece și pe sine și să
insufle curaj și celor care au trecut prin
monstruozități similare.

Probabil că și copiii abia școlarizați cunosc
povestea. Ce Harry Potter? Ce vampiri din Saga
Amurg? E mult mai palpitant să afli că protagonista
a fost abandonată la naștere de tatăl ei, care nu a
recunoscut-o, pe care îl întâlnește pentru prima dată
la treisprezece ani, atunci când începe coborârea ei
în infern. Incapabilă să facă față acelei ființe puter-
nice și dominatoare, Christine Angot se mulțumește
să raporteze faptele și încearcă să înțeleagă.
Încearcă de ani buni și de bună seamă că tot nu a
reușit, devreme ce și-a înșirat dureroasele nedume-
riri în mai multe cărți, mai întâi sottovoce, apoi dez-
văluindu-se fără rețineri, începând cu L’inceste,
apărut în 1999. Dacă vă închipuiați cumva că știați
deja totul, vă înșelați, autoarea a continuat să scrie
pe această temă, în Un amour impossible (2015), Le
tournant de la vie (2018), până la această Călătorie
spre Est, în care se întoarce în timp, reînviind
adolescența la Reims, punctată de călătorii la
Grenoble, Le Touquet, Strasbourg, Paris. Între timp,
a mai scris și alte romane și piese de teatru, proble-
matica incestului a devenit o obsesie majoră,
Christine Angot întâlnindu-se și cu justiția de câte-
va ori, după unele luări de poziție publice deosebit
de tranșante. De pildă, în 2017, este pusă sub acu-
zare pentru defăimare, după apariția unui articol în
cotidianul Libération în care îi reproșează vehe-
ment editorului Christophe Lucquin „publicarea de
cărți cu caracter esențialmente pedofil”.

Romanul de față este ca o fișă clinică de o uimi-
toare precizie și exaustivitate, din care finețea scrii-
turii și a introspecției nu lipsesc, de altfel. Căci isto-
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risirea nu este doar sexuală, brutalitatea actului
recurent fiind acum înlocuită de reflecția amară și
dezabuzată despre relația tată-fiică. Ițele psihologi-
ce sunt cu atât mai încurcate cu cât, fără a vorbi de
un sindrom Stockholm, suntem probabil în prezența
unei variante a acestuia, având în vedere că voință
abuzivă a tatălui se încrustează pe dorința fiicei de
a fi recunoscută ca atare, fie și cedând
înfricoșătoarei dorințe a acestuia: „Nu-mi făceam
iluzii. Știam că voința tatălui meu era copleșitoare,
că, singură, nu puteam lupta împotriva ei. Eram pe
deplin conștientă. Înțelesesem. Nu eram în stare.
Era prea greu. Nu-i făceam față. Trebuia să obțin
aprobarea lui, să-l conving. Știam că avea să fie
anevoios. Încercam.” Dizolvarea personalității ado-
lescentei într-o relație distrugătoare, de sclavie, este
urmărită chirurgical, bisturiul narativ taie în carne
vie. Într-un fel, Christine Angot refuză să lase să se
închidă această rană care i-a sfărâmat visele de
copil, aspirațiile de fiică, femeie, mamă, răvășindu-
i viața definitiv. 

Și romanul actual, ca și cele anterioare, alege
introspecția (autoarea nu acceptă termenul de
„autoficțiune”, care ar îndepărta-o de adevărul brut,
ducând-o spre un registru pe care nu-l recunoaște,
acela al invenției, al imaginației), într-o vană tenta-
tivă de vindecare, căci nevoia de a înțelege meca-
nismul acestui fenomen o împinge la o neobosită
deconstruire a acestuia, fără a-i da răgazul – presu-
punând că l-ar dori – de a se extrage de sub apăsarea
acestei poveri apăsătoare. 

Pe fond însă, scriitoarea nu caută și nu admite
nuanțe: „ori iubești, ori detești”, afirmă răspicat și
frecvent. O anume abilitate narativă, o tematică
delicată și complicată, dublate de o personalitate
atipică au consolidat în timp succesul producțiilor
literare ale Christinei Angot. O parte din cititori au
rămas sensibili la mutilarea sufletului și trupului
unui copil, privind-o ca pe o traumă universală, în
vreme ce alții – majoritatea? – fie s-au plictisit de
subiectul prea îndelung evocat, fie nu mai suportă
impudica expunere a unor situații și detalii dezgus-
tătoare și irelevante în contextul demonstrației de
ansamblu, detalii prin care autoarea scormonește cu
un soi de voluptate maladivă. „Este o datorie să
scrii despre incest”, a reacționat laureata la aflarea
rezultatului deliberării juriului Médicis. Oare?

Cert este că, încă de la apariția romanului

L’Inceste, care a propulsat-o în atenția publicului,
transformând-o într-o vedetă mediatică, receptarea
critică a scrierilor ei a fost dihotomică, căci, deși
Christine Angot este unică, în sensul că e singura pe
care o poți recunoaște de la primele rânduri, același
argument poate fi întors și împotriva ei, căci autoa-
rea își epuizează tema tot în primele rânduri, restul
fiind doar diluare repetitivă și cu multe „împrumu-
turi” din texte afine, sau chiar din propriile
producții anterioare. Încă nu avem prea numeroase
ecouri la cel mai recent roman (nu îndrăznim să
sperăm că ar putea fi ultimul), dar cel dinainte Un
tournant de la vie, a adunat aproape numai tunete și
fulgere în peisajul critic, exegeți și scriitori între-
cându-se în șfichiuiri destul de rare altfel într-o
lume în care congenerii se menajează în general,
știind că oricând pot ajunge și ei în gura lupului.
Între ei, Eric Neuhoff califică proza drept „apă de
ploaie, extrem de slabă”, Michel Crépu vorbește
despre o adevărată „prăbușire literară”, verdictul cel
mai sever venind de jurnalistul și criticul Jean-
Claude Raspiengeas, pentru care romanul este de o
„prostie abisală”! 

Comentariile de acest gen nu o afectează deloc
pe împricinată, care, după cum se vede, continuă să-
și etaleze public vătămările sufletești și trupești,
susținută de tot mai intensa și dăunătoarea întrepă-
trundere între ficțiune și realitate, de fapt, de încăle-
carea nemiloasă, am putea spune, a celei dintâi de
către cea din urmă, tendință cucernic și insistent
încurajată de noul orizont de așteptare, îngenun-
cheat de excesele corectitudinii politice.

Cel mai grav ni se pare însă nu atât zbuciumul
redundant, găunos și steril al autoarei și nici măcar
reacția de permisivitate generală a multor cititori.
Nu, stupefiant de-a dreptul e faptul că un juriu de
mare premiu, în care regăsim scriitori autentici – de
excepție chiar, dacă ne gândim la Dominique
Fernandez, Patrick Grainville sau Andrei Makine –
, acceptă să promoveze și să legitimeze asemenea
rebuturi literare și intelectuale. Abia acest gen de
capitulare dă cu adevărat de gândit…
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Nu este defel uşor să ne reprezentăm „tim-
pul”. Chiar şi în sintaxă, banalele complemente
de timp îşi dezvăluie fără incertitudini modelul
spaţial; nu altfel era sintaxa limbilor antice, unde
vedem mereu suprapunerea spaţiu-timp, prin
utilizări similare ale cazurilor şi prepoziţiilor.
Încă şi mai tulburător este nivelul mitologic, cu
divinităţi ale timpului – le înţelegem prea bine
rostul (uneori parcă simţim şi noi nevoia să le
aducem ofrande, pentru a le îmbuna), dar de aici
pînă la o plăsmuire a lor pare să fie un pas gigan-
tic. Şi totuşi: pe Cronos îl recunoaştem după
gura deschisă larg pentru a-şi înghiţi propriii
copii, poate şi după însemnele bătrîneţii, de
vreme ce timpul, care există de la începuturi, nu
poate fi decît vechi.  

În „Ecleziastul” Septuagintei găsim împreu-
nă doi termeni emblematici, chrónos şi kairós:
„Pentru toate este un timp (chrónos) şi o vreme
[cuvenită] (kairós)...” (3.1). Cele opt versete de
la începutul capitolului al treilea, faimoase, au
nu mai puţin de douăzeci şi nouă de ocurenţe ale
termenului kairós („Vreme să naşti şi vreme să
mori, vreme să sădeşti şi vreme să smulgi ce-a
fost sădit, vreme să ucizi şi vreme să vindeci,
vreme să dărîmi şi vreme să zideşti, vreme să
plîngi şi vreme să rîzi, vreme să jeleşti şi vreme
să dănţuieşti, vreme să arunci cu pietre şi vreme
să strîngi pietre, vreme să îmbrăţişezi şi vreme
să te desprinzi din îmbrăţişare, vreme să cauţi şi
vreme să pierzi, vreme să păstrezi şi vreme să
arunci, vreme să destrami şi vreme să coşi,
vreme să taci şi vreme să vorbeşti, vreme să
iubeşti şi vreme să urăşti, vreme de război şi
vreme de pace.”). Kairós – „vremea cuvenită”,
„momentul potrivit”, „ocazia”, „prilejul” – era

pentru greci o divinitate; nu ni s-au păstrat statui
antice autentice, dar ştim cum arăta din repre-
zentări ulterioare şi din literatură, mai ales dintr-
o epigramă a lui Posidippos din Pella (de pe la
mijlocul secolului al III-lea î.H.), care descrie
statuia făcută de Lisip (Lysippos), în secolul pre-
cedent: un tînăr (căci prilejul nu are timp să
îmbătrînească), pe vîrfuri (fiindcă e mereu pe
fugă), cu aripi la picioare, cu coama de păr peste
faţă (ca să nu poată fi uşor recunoscut, dar şi
pentru a fi înhăţat), fără niciun fir de păr la ceafă
(pentru că, odată ce trece pe lîngă tine, nu îl mai
poţi prinde). Este acel „prilej pleşuv”, occasio
calvata, din Carmina Burana (Fortune plango
vulnera).

Obişnuim să ne întristăm cînd găsim în dic-
ţionarele etimologice mărturisiri ale neştiinţei
noastre. De data aceasta, fascinaţi de felul cum a
fost plăsmuit zeul Kairos (Caerus, la romani),
putem accepta că este bine să nu ştim dacă
numele îi vine de la verbul keíro, „a tăia”, sau de
la keránnumi, „a amesteca”, sau de la kríno, pus
alături de latinescul discrimen. 
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Ultima premieră de la sala cub a TNI asupra
căreia mă voi cantona în rândurile ce urmează mi-
a creat o stare ca atunci când ai o cutie pe care ai
primit-o cadou, în care nu ştii ce se află, o desfaci
nerăbdător şi ai o surpriză. Ce fel de surpriză? Vom
vedea. Dar înainte de a desface cutia întreprind un
captatio povestindu-vă despre alt spectacol cu o
fină legătură cu impresiile mele despre spectacolul
de la cub.

Parisul despre care pot spune că am norocul să
îl văd de câteva ori pe an, precum și disponibilita-
tea fiicei mele, pariziană prin adopție, de a procura
bilete, m-au făcut să vibrez într-o săptămână la trei
spectacole superbe. Ţin să recomand celor care
călătoresc cu treabă sau în vacanță în acest oraș
mustind de cultură și mai ales dacă nu au
prejudecăți sau tipare despre arta scenică, unul din
cale afară de inedit, flamboaiant aș zice. E vorba
de Car/Men, o reprezentație în genul coregrafic-
muzical, dar și pantomimă și teatru comic în
același timp. Este o poveste după opera Carmen a
lui Georges Bizet, producție a unei trupe de 9 mas-
culi, unul şi unul, Chicos Mambo la Théâtre Libre,
cu o sală de peste cinci sute de locuri plină ochi. Se
joacă în cel puţin două sau trei zile pe săptămână,
câte două spectacole pe zi, de cîteva luni. Este un
spectacol în care protagoniştii dansează, cântă, fac
pantomimă, în esență reconceptualizează ideea de
operă. Însăși Carmen , frumoasa țigancă din
Sevilia care rupea inimile tuturor este interpretată
de un contratenor, cu barbă și mușchi, cel care
abordează și partitura de tenor când intră în pielea
bărbatului, de-a dreptul încântător. Căt privește
Don José sau toreadorul Escamillo, sunt pur şi
simplu seducători prin dansul lor stilizat de moder-
nitatea ritmurilor abordate, sau de comicul gesturi-
lor și mișcărilor cu elemente de coregrafie inge-

nioasă. Este în fapt o autoironie la adresa bărbatu-
lui ce transpare și din titlul spectacolului, în care
arta coregrafică și muzica, adeseori prelucrată în
ritmuri de bolero, paso doble sau tango precum și
de cha cha cha, sau mambo, după liniile melodice
ale operei clasice a lui Bizet excelează. Erotismul
și exualitatea sunt fluide, decente și adeseori doar
sugerate, nimic strident sau vulgar. Linia de
demarcație bărbat femeie nu mai există în felul în
care cei opt dansatori și solistul contratenor modu-
lează chintesența poveștii Carmen, iar comicul
dansului tușat de costumele decupate in alb și roșu,
uneori luînd turnura unor clovnerii stârnesc hohote
de râs dar și incită la meditație despre condiția
omului în dihotomia sa de gen, concept tot mai
puţin semnificativ pentru noile generații.
Coregraful și regizorul care semnează spectacolul,
Philippe Lafeuille a pus cireașa pe tort, cu ideea sa
formidabilă de a ridica la finalul spectacolului pe
toți specatatorii care aplaudau neîncetat și ca un
vrăjitor, din câteva cuvinte făcându-ne pe toți să
fredonăm și să dansăm după indicațiile lui, cunos-
cutul Vals al lui Dmitri Șostakovici. Am fi vrut să
nu se mai termine seara cu acea descătușare de
energie și bucuria de a trăi pe care o simțeam cu
toții, insuflată de magicianul spectacolului.
Car/Men, a fost o experiență nouă pentru mine, o
schimbare de paradigmă artistică, pe care mi-aș
dori să o văd și pe scenele noastre.

Înainte de a vorbi despre spectacolul Masaj ,
cea mai recentă mizanscenă a lui Radu Afrim fac și
o paranteză, întrebându-mă, nu doar retoric, despre
ce oare au avut in cap inițiatorii și edilul Iașului
atunci când au înfipt bustul ilustrului actor și dra-
maturg Matei Millo lângă sala cub, cu spatele la
stradă și cu fața la vreo doi, trei metri de peretele
negru și anost al construcţiei. Au trecut aproape 2
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ani, timp în care nimeni nu este deranjat de ridico-
lul situaţiei . Măcar de l-ar fi așezat cu fața spre
scurta alee care duce din strada I.C.Brătianu către
intrarea în sală, să nu pară totul din categoria copiii
spun/fac lucruri trăsnite. O fi supărat pe ieșeni
marele actor și dramaturg de le-a întors spatele,
mi-am zis. Născut pe meleagurile noastre la
Stolniceni-Prăjescu în 1814, merita aici un trata-
ment mai repestuos, cred. Nici pe teatrul nostru nu
ar putea fi supărat căci aici a jucat numeroase per-
sonaje și pentru prima dată în țară și roluri în tra-
vesti, precum Coana Chirița a prietenului Vasile
Alecsandri sau Baba Hârca scrisă de el însuși. Nu,
nu, pe teatru nu are cum să fie supărat, chiar dacă
e aşezat cu nasu-n peretele cubului! O placă de
marmură neagră scrisă cu auriu, lipită pe partea
dreaptă a soclului pe care stă bustul încremenit în
mirare ne informează că a fost adus acolo din
inițiativa managerului Ateneului Tătărași, rebote-
zat Național și a Primarului urbei noastre, sau
invers, oricum nu mai are importanță ordinea căci
trăsnaia le aparţine în egală măsură. Mi-a trecut
brusc prin minte bustoteca, o altă ciudățenie din
fața Ateneului din Tătărași, pe cât de chicioasă pe
atât de hazlie, cu rafturi în care șed întrebătoare,
ce-or fi căutând acolo, mai multe busturi ale unor
personalități ale nației. Cred că bustul lui Matei
Milo fusese extras din colecția respectivă, de
moment ce inscripția de pe soclu ne arăta compli-
citatea managerului Ateneului în inițiativa de
transbordare a lucrării de artă lângă sala cub.
Dincolo, în fața sălii mari a teatrului, Vasile
Alecsandri șade maiestuos în chip de statuie, senin
cu fața la Mitropolie și abia-și abține zâmbetul iro-
nic gândindu-se la fostul său amic și colaborator în
ale scenei, pentru ce i s-o fi întâmplat prietenului
de a nimerit atât de rău în așa oraș de oameni culți,
să stea cu spatele la stradă și ofuscat pe trecători.

În fine, să trecem şi la spectacolul nostru!
Cândva, pe vremea începuturilor sale regizorale
era supranumit copilul teribil al teatrului româ-
nesc. Acum, Radu Afrim se află deja în stadiul de
răsfățat al teatrului nostru național căci face ce
vrea, unde vrea, și toată lumea îl adulează , îi cade
la picioare și îl aplaudă frenetic fără nici o rezervă.
Puțini sunt regizorii care-și permit luxul ca intr-o
stagiune la un singur național să aibă concomitent

trei piese de tetaru pe afişul programului, cum spre
exemplu se întâmplă la Iași. Traiectoria sa astrală îl
va duce cu siguranță la condiția, pe care probabil
și-o va asuma, aceea de geniu pustiu, când va fi
dincolo de puterea comună de comprehensiune,
înstrăinându-se definitiv în eternitatea stelară, ca
un artist ermetic, greu de atins. Și asta se va întâm-
pla, bănuiesc, cu o viteză cosmică. I-am văzut mai
toate punerile în scenă de la teatrul nostru, înce-
pând cu textul shakesperian Visul unei nopți de
vară , apoi adaptarea unui text al lui Ibsen, Femeia
Mării, mult lăudatele Măcelăria lui Iov, Dansul
Delhi, Orașul cu fete sărace și, terminând cu cea
de acum, Masaj, după un text scris de el insuși. Mi-
a scăpat Trei piesei triste, dar nu definitiv, căci se
mai joacă și în prezent, așa că nu voi rata ocazia de
a vedea și această reprezentație ca să nu rămân şi
eu sărac.

Am aflat din cronici si din comentarii mai mult
sau mai puțin docte, că Masaj este un spectacol în
care realul și irealul se întrepătrund, că suntem
martorii unui mozaic de stări, emoții și idei despre
nevoia de apropiere, de descătuşare, de destăinuire
, un caleidoscop privit cu mult umor, uneori amă-
rui, cu povești despre dragoste, curaj, frustrare ,
bucuria de a trăi, nevoia de alăturare, de contact
fizic și sufletesc, toate întâmplându-se unitar în
salonul de masaj. Aşteptam nerăbdător să desfac
cutia cu surprize! Ingredientele anunțate ale spec-
tacolului afrimian, de astă dată cuprind înafara
replicilor spumoase cu comic de limbaj și de
situații, și o quasi-noutate în abordarea talentatului
regizor, mai exact muzică și dans din abundență,
acestea din urmă, semnate cu autenticitate de Oana
Roman și Alice Veliche. Interpretarea , așa cum ne
arată afișul aparține trupei de actori cu care de
regulă lucrează Radu Afrim la Iași, existând deja o
simbioză garantată, precum și unui grup de tineri
colaboratori de la Facultatea de artă teatrală a
Universităţii George Enescu care, așa cum aveam
să constat, fac față cu brio.

Vă asigur că am intrat în sală cu mari emoții și
cu inima deschisă, pentru că piesele lui Afrim m-au
incitat întotdeauna. Avusesem grijă să iau bilete în
rândul întâi, central, să savurez spectacolul. Eram
flancat în stânga de consoarta mea, cam
pretențioasă când vine vorba despre artă și în



dreapta de doi spectatori mai trecuți, ceva între
vârsta a treia și cimitirul Eternitate, public nespeci-
fic pentru reprezentațiile din cub. Înainte de a
înceoe showul, căci asta urma să fie, i-am auzit pe
cei doi comentând și, atunci am înțeles, că doar
curiozitatea îi instigase în acest demers. Auziseră
prin târg că este o piesă a unui regizor modern și
cam trăsnit. Interesantă etichetă, mi-am zis. Sala
arhiplină dădea măsura marilor așteptări. Păcat că
e așa mică, zise unul dintre cei doi, privind mirat
de jur împrejur, semn că nu mai fusese niciodată
acolo. Mă întreb ce-o fi zicând Radu Afrim în
sinea lui despre acest fenomen al invaziei spectato-
rilor de toate vârstele la producțiile proprii, lăsân-
du-și acasă orice inhibiții sau comodități cînd vine
vorba despre el? Să-l rugăm pe Călin Ciobotari să-
l întrebe când mai vine la emisiunea lui ca invitat.
Poate mai aflăm noutăți despre egoul regizorului
aparent normal, până la urmă a unei peronalităţi
marcată de ceva narcisism, încă benign, uşor de
sesizat.

Și a început surpriza, care avea să dureze cam
trei ore, într-o scenografie aparținând Irinei
Moscu, simplă, modernă, în câteva planuri ca niște
enclave distincte. În mijlocul scenei se afla, evi-
dent, patul de masaj, ca un personaj cuminte și
ascultător, iar in fundal un panou video, mare, pe
care aveam să vedem mereu un joc de imagini, cu
tot felul de sugestii, de la inimi și inimioare, moti-
ve florale regăsite și în costumație, pești multico-
lori ca-ntr-un acvariu, fațade de blocuri cu aparta-
mente uniformizate precum un stup de albine și
mai spre final o neașteptată imagine de clădire
dărâmată de bombardament cu trimitere la războ-
iul ruso-ucrainian.M-a frapat dintr-un început lim-
bajul moldovenesc, uneori rural moldovenesc,
accentuat și nelipsit la vreun personaj, acțiunea
fiind plasată pe plaiurile noastre în care avem din
păcate multă sărăcie, alcoolemie și prostie, cu tri-
mitere expresă în textul autorului la județul cel mai
tarat, căci avem câte un Vaslui fiecare. Citez din
memorie, care uneori îmi joacă feste, dar ați prins
ideea, sunt convins.

M-a intrigat insistența pe dialectul locului, ca o
ironie dispreţuitoare, nu că aș fi eu mare susţinător
local sau că aș avea o părere prea bună despre
locuitorii provinciei noastre milenare, dar cred

într-un comic de limbaj obținut și cu mijloace mai
igienice. Realismul personajelor și al poveștilor a
fost tușat mereu și foarte îngroșat de regionalisme-
le rostite de actori până la autoflagelare prin con-
trast cu termenii noi ai reţelelor de socializare care
ne invadează limba și cultura. Nu vreau să șeruiesc
acum expresiile folosite de sorginte facebook, twe-
ter ori instagram la care s-a făcut mereu trimitere,
dar țin să amintesc că excesele strică în orice
domeniu. Cei doi spectatori din dreapta mea cu
mintea pendulând probabil între senectute si copi-
lărie nu păreau de loc încântați. Cât despre parte-
nera mea, dădea ochii peste cap și la un moment
dat m-a întrebat oarecum enervată , ” de ce trebuie
să vorbească așa moldovenește mereu?” I-am răs-
puns sec, ” ca să nu existe vreo îndoială despre
cine e vorba.” Mă întreb dacă nu cumva Afrim ,
ardelean născut în târgul Beclean și şcolit la Cluj,
o fi având vreun complex de superioritate regiona-
lă și, aşa îşi manifestă el idiosincraziile faţă de
moldoveni, cu atâta ironie pe capul nostru, cine
ştie?! Ca să nu existe nici un dubiu privind locali-
zarea perosnajelor și a pățaniilor lor, aflăm că se
numesc Petronel Agâlmei, Galina, Ghiocel
Acasandrei, Crenguța Aalboaiei, Jănel Amiloaiei și
lista poate contina, dar nu are rost să mai exempli-
fic căci devin obositor şi cinic precum autorul.
Curat, murdar monșer!

Sex, da,da, cum să uit! Sex a avut cât cuprinde.
Și-n poveștile descriptio moldavie și în mod con-
cret, fizic, în jocul actorilor. Doi tineri s-au mozolit
la un moment dat încolăcindu-se peste mese,
mimând actul sexual cu naturalețe, minute în șir,
gata să obosească, nu alta, de nici salivă-n gură nu
mai aveau probabil. Vecinii mei de scaun făceau
fețe fețe si unul chiar și-a întors privirea din pudoa-
re în timp ce camaradul său şopti printre buze, ” e
prea de tot cum îi chinuie pe ăştia!”. Cred că e din-
colo de clişeu, aproape meteahnă regizorală che-
stia asta cu mimatul cât mai explicit şi mai mult a
regulatului pe scenă, de parcă s-ar face teatru în
paradigma, dacă sex nu e, teatru nu e! Până și la
prodigiosul şi rafinatul Radu Afrim!

Ca să mă refer şi la lucruri mai normale pentru
o scenă, e musai să remarc jocul încântător al acto-
rilor, dedicaţi, cu o poftă de joc teribilă, fără excep-
ţie. Sunt aproape convins că autorul când a scris
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textul avea deja distribuţia în cap, cu replici special
scrise pentru unii dintre actorii ieşeni cu care cola-
borează de ceva vreme cunoscându-i ca pe propriul
buzunar. Horia Veriveş, agil, spontan, mereu cu
replica sa memorabilă plină de umor, Hare
Krishna, Hare Krishna, rostită inepuizabil cu
accentul moldav joacă personajul principal,
Petronel Agâlmei, maseurul şi managerul firmei, el
însuşi ca un autor de mantră vaishnava care dă sfa-
turi spirituale şi impune reguli. Cum ne-a obişnuit
deja, Horia este sigur pe el, improvizează magis-
tral, e încântător şi îl aplauzi cu certitudinea că
devine din ce în ce mai bun, în pielea oricărui per-
sonaj ar juca. Mi-aş dori să-l văd şi în filme şi sper
să aibă norocul de a fi distribuit. Dacă nu și-a pro-
pus încă, e timpul să o facă. Galina, maseuza expe-
rimentată şi manichiurista salonului, interpretată
cu nonşalanţă veridică de Puşa Darie este un per-
sonaj insalubru şi trist, pe cât de comic apare, des-
puiată de haine, complexe ori pudori, care s-ar
încurca amoros cu oricine şi oricând deşi e trecută
bine, născută în 58. În tinereţea ei de pedagog l-a
abuzat şi pe elevul Petronel cel mult mai tânăr,
născut în oglindă, adică în 85, dar diferenţa asta de
vârstă până la urmă s-a dovedit numai bună pentru
o simbioză în afacerea cu studioul de masaj. Nu e
loc să-i trec în revistă pe toţi, deşi ar merita, inclu-
siv pe tinerii colaboratori care au dat o imagine
plină de culoare, vie, sonoră cu mult verv întregu-
lui spectacol. Totuși nu pot trece peste interpreta-
rea Mălinei Lazăr care întruchipează o tânără lipsi-
tă de curaj să ia viaţa în piept, să apuce dragostea
de oriunde ar putea şi bineînţeles să rămână gravi-
dă ca proasta satului, fără să menţionez că deşi lip-
sită de experienţă e o actriţă de un real talent.
Găsesc că personajul principal, creionat de autorul
acestui dezmăţ total cu replici hazoase, muzică şi
dans, singurul care se exprimă prin tăcerea lui este
patul de masaj , martorul atâtor confesiuni şi atin-
geri , rezonoriul trăirilor celor care se întind pe el
cu tot cu poveştile lor de viaţă. Masajul este atât
pretextul întâmplărilor cât şi metafora nevoilor
fizice şi sufleteşti care se intersectează în studioul
acela încărcat de multe trăiri.

Poate prea multe, aş spune eu şi, aici găsesc că
e păcatul cel mare al acestui spectacol. Radu Afrim
cu siguranţă debordează de imaginaţie,nu e nici un

dubiu. Nu știu dacă a intenționat, dar a reușit să ne
livreze o multitudine de probleme, de angoase, de
frustrări şi întrebări ale noastre sau ale propriei sale
existenţe şi vanităţi, îmbrăcate în haina umorului,
devenind aproape obositor pe durata celor trei ore.
Unii dintre spectatori au ieşit în timpul spectacolu-
lui, acestui tur de anduranţă psihică în care râsul se
amestecă cu tristeţile pe varii planuri. De la anti-
consumerism, clamat în acelaşi registru cu care ne-
a obişnuit, depresiv-urlător de Ada Lupu, la iubirea
cea mult râvnită, de la criza de identitate şi prostia
genetică, foarte original jucată de Dumitru
Năstruşnicu, la empatia cu victimele războiului din
Ucraina, de la frivolitate la incultură, de la gelozie
cu focuri de armă la homosexualitate sugerată, şi
am putea continua mult. Nu- mi iese din minte nici
prsonajul episodic Catrina Aclementinei, vânză-
toarea de supermarket care primise drept cadou un
masaj în acel salon, cu aerul ei de divă cântând la
microfon in rochie cu sclipici, în interpretarea
Dianei Chirilă. Din păcate cu o voce răgușită, ca
după o răceală, aproape că îţi dădea motiv să o
aşezi pe masa de masaj pentru o frecţie cu puțin
carmol. Pe toate vrea Afrim să le cuprindă în veri-
tabilul său show moldovenesc, zugrăvind un fel de
kitsch asumat, care ne arată un modus vivendi în
această parte de lume. Nu ne-a lipsit nici recitalul
de triluri de vrăbii, privighetori, mierle şi alte oră-
tănii cântătoare, imitate până la perfecţiune de
tinerii veniţi la un fel de casting pentru a fi angajaţi
la studioul de masaj. Deși fluierau ca păsările,
păreau un fel de adunătură gregară de manguste
între care maiestuos stătea ca un popândău un veri-
tabil rapsod popular interpretat ca nimeni altul de
Cosmin Maxim. Lumea a râs cu poftă, cu lacrimi
chiar, cu nod în gât și gust amar uneori, a aplaudat
furtunos la final, dar această polifonie zgomotoasă
ca un dezmăţ nu am perceput-o ca pe un puzzle în
care poveştile şi emoţiile se întregesc, după cum l-
au definit criticii cu ştaif. În ciuda faptului că reco-
mand spectacolul oricui are chef de teatru cu sur-
prize, îl asemăn mai degrabă cu un fel de shawar-
ma, sau pe limba personajelor sale, o şaorma cu de
toate, mâncare preferată prin părţile locului,
înghițită cu multă poftă. Poate că pe asta a mizat şi
Radu Afrim cu această nouă creaţie la Iaşi. 
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În cinema, rostirea adevărului în vremuri de
minciună sfruntată a fost mereu (și încă este) un
act de cutezanță. A fost o vreme când cenzura a
impus tot felul de limite, de canoane, interzicând
anumite cuvinte, imagini etc. Așa s-a ajuns la
cultivarea unui limbaj (audio-vizual) mai mult
sau mai puțin esopic, înnobilat cu mai mult sau
mai puțin talent, miez, sens etc. În cinemaul
românesc, acest corset s-a dovedit cu adevărat
benefic în cazul unor regizori ca Dan Pița,
Mircea Daneliuc sau Alexandru Tatos (+1990).
Autori de filme care au depășit (cu mult) etiche-
ta comună de regizor, gândind și filmând uimi-
toare povești realiste (Proba de microfon,
Vânătoarea de vulpi, Iacob, Casa dintre câm-
puri, Secvențe, Fructe de pădure, Cine are drep-
tate?) sau, dimpotrivă, apologuri („anti-filme”)
aflate la antipodul realismului (Croaziera,
Glissando, Concurs, Faleze de nisip, Dreptate în
lanțuri, Secretul armei secrete) – și unele, și
altele, profund inovatoare ca mijloace de expre-
sie, profund personale. Beneficiile aduse – indi-
rect – de cenzori par și mai evidente atunci când
ajungem sa descoperim ce au făcut autorii în
cauză după căderea barierelor ideologice (în
1989), când libertatea de a arăta orice, de a
spune orice, fără nicio opreliște, avea să devină
sinonimă cu neînfrânarea. Abia atunci avea să se
simtă cu adevărat rostul necesarului volant inte-
rior (dreapta socotință) în numele căreia ei erau
credincioși fie realismului frust, însă bine tem-
perat, fie poemului bazat pe aluzie, sugestie,
metaforă.

Pe 16 martie a.c., Pas în doi, filmul lui Dan
Pița distins cu o Mențiune Specială a Juriului la

Berlin 1986, a fost proiectat la rectoratul
Universității Brașov, în cadrul Întâlnirilor
Cinemaraton TV. În 1985 era, de departe, cel
mai puternic și mai neobișnuit lungmetraj româ-
nesc de ficțiune. Nu datorită subiectului banal
(câteva zile din viața unor muncitori
nefamiliști), cât mai ales prin felul în care, dato-
rită viziunii regizorale, modesta idee căpăta
„dimensiuni de catedrală ridicată pe un loc doar
cât o cutie de chibrituri” (Mircea Alexandrescu,
Cinema, nr. 7, 1985). Prin implicarea creatoare a
regizorului în scenariul inițial (scris de George
Bușecan), conflictul dintre strungarii Ghiță
(Petre Nicolae) și Mihai (Claudiu Bleonț) nu
este livresc și nici ilustrativ din rațiuni didacti-
ciste, ci – așa cum transpare din construcția fina-
lă, extrem de elaborată – transmite o sugestie
emoțională ca fapt de viață. O viață sub semnul
calofiliei esențializate și asumate, nu al neorea-
lismului care i-ar fi complicat și mai mult difu-
zarea. 

Regizorul co-scenarist, prezent la sesiunea de
q&a moderată de dl. Laurențiu Damian, afirma-
se că i s-au impus cincizeci, nu doar cinci modi-
ficări. Se știe că, imediat după premieră, varian-
ta de autor a fost scurtată, astfel că cinci
secvențe au fost cosmetizate pentru a nu-i „vătă-
ma” pe spectatori: scena de dragoste dintre
Mihai și Monica, cele două dușuri ale lui Ghiță,
finalul visului lui Ghiță, climaxul din încăierarea
finală dintre Ghiță și Mihai. Regizorul
Constantin Vaeni (al cărui film, Drumeț în calea
lupilor, avea să-i fie prezentat în ziua următoare)
a observat că se vorbește prea mult despre cen-
zura din acei ani, arătând că ar fi de dorit să se
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evidențieze în schimb valoarea filmului.
Intervenția domnului Damian, care – mai ales
pentru spectatorii tineri, nefamiliarizați cu întreg
contextul românesc, politic și cultural de la mij-
locul anilor ’80 – pomenise de complicațiile sur-
venite cu factorii ideologici în anul difuzării, mi
se pare pe deplin îndreptățită. Pentru Dan Pița
(îndeosebi la Concurs, Faleze de nisip, Dreptate
în lanțuri, Pas în doi), presiunea cenzurii avea să
devină un stimulator fertil al surprinzătoarelor
sale rezerve de libertate interioară. Spre bucuria
spectatorilor amatori de provocări intelectuale,
de viziuni cinematografice în care primau
reflecția, analiza, întrebările existențiale.

Revăzând (a nu mai știu câta oară) Pas în
doi, m-am întrebat, încă o dată, în ce măsura s-a
gândit Dan Pița la spectatorul de rând, nedeprins
cu narațiuni cinematografice în zig-zag și imagi-
ni iconice tributare „realismului magic” sau
„perspectivei răsturnate”? Ei bine, pentru acest
spectator, mijloacele de expresie din Pas în doi
frizează – în cel mai bun caz – „elitismul”
(unghiulații ce par bizare, secvențe onirice, o
serie de amănunte semnificative, o anume plas-
ticitate esențializată a cadrelor) și – prin decoru-
rile lui Călin Papură, costumele Mariei Malița,
imaginea lui Marian Stanciu – reprezintă o
imensă provocare de ieșire din zona de confort.
Privit în subtextul lui, Pas în doi nu e tocmai un
film confortabil. Totodată, surprinzătoarea și
electrizanta energie transmisă de muzica lui
Adrian Enescu, „fără de care filmul e de neima-
ginat” (Eugenia Vodă, Cinema și nimic altceva,
Ed. Fundației „România Literară”, 1995, p. 45-
48), conferă filmului o îmbucurătoare
prospețime. De care te împărtășești dacă și
numai dacă nu cauți – atunci, în 1985, sau acum,
în 2022 – doar realism, doar ciné-vérité, doar o
perspectivă „observațională” și „cvasi-docu-
mentară” asupra realității. 

Dacă, așa cum îi plăcea lui Andrei Tarkovski
să spună, artistul nu are niciun merit pentru
talentul primit în dar, ci numai datoria să și-l

rodească, ne putem întreba: Cel care îți dă talen-
tul, poate să ți-l ia înapoi? Altfel spus: cum ar
putea talentul să fie rodit? Răspunsul, dacă exis-
tă unul, se află – pentru cei care au urmărit cu
atenție filmele lui Dan Pița de la începutul anilor
80 – în povestea Profesorului (Ion Vâlcu) din
Faleze de nisip (ce amintea de importanța unui
„volant”, care nu e altceva decât dreapta
socotință), în replica haiducului Năstase
(Claudiu Bleonț) din Dreptate în lanțuri adresa-
tă haiducului Ion (Petre Nicolae), după ce-i dă
acestuia o ramă de tablou: „Să n-o vinzi! Să nu
vinzi!”. Sau în replica preotului (Vasile
Nițulescu) din același film: „Sunt păcate a căror
taină n-o putem pricepe, iar răul lor nu-l putem
cuprinde!”
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Rezistând impulsului de a mă referiri la seria
lungă de opus-uri inspirate din melosul arhaic româ-
nesc, mă voi concentra mai întâi asupra unicatului în
creația lui Béla Bartók din punctul de vedere al tipu-
lui și valorii scriiturii muzicale: capodopera Cantata
profana pentru orchestră, două coruri, tenor, bariton
– lucrare de referință a muzicii secolului trecut.
Autorul a considerat-o credo-ul personal cel mai pro-
fund. 

Explicația provine în primul rând din umanismul
lui Bartók, ce se considera cetățean al lumii, care visa
la înfrățirea între popoare. A fost, cum am mai subli-
niat, o credință sinceră, profundă, manifestată prin
interesul pentru folclorul autentic maghiar, românesc,
slovac, rutean, țigănesc, sud-slav, turcesc, arab. De
altfel, Cantata profana ar fi trebuit să fie, în
concepția sa, începutul unui triptic de același gen,
următoarele episoade fiind gândite ca dezvoltări
muzicale pe baza unor texte din folclorul maghiar și
slovac. Motivele neîmplinirii trilogiei vor fi
menționate mai târziu. 

Punctele de pornire ale Cantatei au fost colindul
Cel unteș bătrân și textul Fiii preschimbați în cerbi,
părți din libretul românesc realizat de Bartók. Am
evocat în episodul precedent data, locul unde a cules
melodiile și textele. Se știe mai puțin pe plan interna-
tional că etnomuzicologul român Constantin Brăiloiu
a avut o contribuție importantă la definitivarea libre-
telor românesc și maghiar ale Cantatei deoarece, cu
puțin înaintea finisării partiturii (8 septembrie 1930)
Bartók i-a scris (2 iulie) celui mai prețios colaborator
din România, prietenului său, etnomuzicologul C.
Brăiloiu:

[…] vreți cumva să fiți atît de amabil și să-mi
revizuiți textul anexat de colindă și să-i corectați
eventualele greșeli ortografice sau de alt fel, deoare-
ce îl pun pe muzică? Aveți timp să isprăviți până la
mijlocul lui august. Vă rog să revizuiți și împărțirea
cuvintelor în silabe.1

Documente revelatoare (însemnări zilnice, preci-
zări pe pagini de manuscris, acte, scrisori) nu au fost
publicate integral nici până acum, rămânând în arhive
americane și elvețiene. Dar meticulosul, pasionatul
cercetător român al vieții și creației lui Bartók,
László Ferenc a câștigat încrederea lui Benjamin
Suchoff, custodele moștenirii Bartók de la New York,
reușind să primească epistola compozitorului și răs-
punsul etnomuzicologului român, ce probează întîie-
tatea libretului românesc al Cantatei profana, corec-
turile, observațiile lui Brăiloiu acceptate de Bartók.
Pe baza ordonării textului său românesc, a modifică-
rilor lui Brăiloiu, Bartók a elaborat în paralel traduce-
rea libretului în limba maghiară, apoi în limba germa-
nă. Variantele partiturilor pentru cor și pentru orches-
tră, aflate în diferite stadii de elaborare, pot interesa,
din păcate, mai puțin publicistul muzical de astăzi,
tentat să le considere doar imagini ale „șantierului de
lucru”. Dar, este știut, de multe ori adevărul se ascun-
de în detalii, iar iluminarea lor insuficientă lasă loc
supozițiilor. Astfel, sub rândurile partiturii pentru cor
poate fi citit textul românesc Cel uncheș bătrânu. În
partitura completă pentru orchestră și cor, definitivată
de Bartók, sub notele corului se află textele românesc
și maghiar cu scrisul autorului, ulterior fiind interca-
lată traducerea germană având alt autor și alt scris,
evident. În originalul partiturii complete publicată la
editura austriacă Universal nu a mai apărut textul
românesc. Sigur că ar fi important, nu doar pentru
cercetătorii români, să se știe de ce. Numai
corespondența dintre Béla Bartók și editură (meticu-
lozitatea compozitorului în privința oricăror detalii
privind munca sa era proverbială), deocamdată stră-
ină difuzării prin tipar, ar scoate adevărul la lumină.
Unii muzicologi benedictini care au cercetat viața și
opera lui Bartók au avut posibilitatea să determine
valoarea literară a libretelor scrise de el pentru
Cantata profana, László Ferencz bucurându-se de
avantajul cunoașterii depline a limbilor română și
maghiară. Se mai cuvine menționată opinia filologu-
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lui și mitologului Károly Kerenyi, sigur de valoarea
libretului ca poem independent de muzică.2 În ciuda
valențelor literare ale traducerilor pe care le-a sem-
nat, valențe probând din nou talentul, acribia cu care
respecta muzica și textul tradițional culese tot de el,
Bartók nu s-a considerat un performer în materie,
precizând autoironic despre traducerea sa în limba
engleză a baladei-colindă: este primul produs al
carierei mele de poet englez.3

Ce este Cantata profana din punctul de vedere al
textului și al subiectului? Cercetătorul Tibor Tallián o
consideră în volumul său din 1983 Cantata profana –
az átmenet mítosza (Cantata profana – mitul trecerii)
un text popular, parte a fondului românesc de colinde,
inclus în ritualul solstițiului de iarnă, mit de inițiere și
mit de trecere, ca un mister care a generat geniala
compoziție a lui Bartók.4 Împărtășind ideile lui Tallin,
Francisc László subliniază dubla valoare a Cantatei:
caracterului de mit, derivat din textul poetic și valoa-
rea partiturii, considerată de toți muzicologii – genia-
lă. Sunt concluzii unanim acceptate, Cantata profana
rămânând singurul document muzical (din amintita
trilogie) al ideii lui Bartók despre integritatea
Ungariei istorice locuită de maghiari, de români și de
slavi, ca ilustrare a visului său privind înfrățirea între
popoare. Scrie László cu temei:

S-ar putea spune că ceea ce nu a putut să facă
Ungaria politică a făcut-o Bartók, care a integrat în
opera sa de om de știință și de compozitor maghiar,
ca nimeni altul, spiritualitatea populațiilor conlocui-
toare în țara Coroanei Sfântului Ștefan, creația plu-
ralistă sub aspectul inspirației folclorice rezistând
timpului, spre deosebire de „Ungaria Mare”, dez-
membrată după primul război mondial.5

Unii muzicologi nu au acceptat primordialitatea
textului românesc în elaborarea Cantatei, alții au
recunoscut-o. Într-un studiu din 1994, László
Vikárius găsea identitatea melodico-ritmică de
inspirație tradițională românească dintre un colind și
prima temă a corului din lucrarea vocal-simfonică. 

Subiectul a fascinat întotdeauna cercetătorii și
ascultătorii. Este povestea celor nouă feciori
neștiutori într-ale îndeletnicirilor gospodărești
obișnuite, învățați de tatăl lor doar cu vânătoarea, cu
traiul liber în pădure. Într-o zi, aflați din nou la vână-
toare, aceștia trec un pod magic unde sunt
transformați ei înșiși în nouă cerbi și, după o perioadă
în care nu li s-a mai găsit urma, ajung cât pe ce să fie

uciși de părintele lor. Cerbul cel mai trupeș – fratele
cel mare – își roagă tatăl să nu slobozească săgeata
pentru că el este, de fapt, fiul său. Recunoscându-i
vocea, tatăl își roagă feciorul să revină acasă împreu-
nă cu frații săi spre a curma deznădejdea lui și a
mamei. Fiul îi răspunde că nu se mai pot întoarce
deoarece coarnele mari nu le-ar intra pe ușa casei,
obiceiurile lor sunt acum altele, nu mai pot bea decât
apa izvorului limpede, nu mai prețuiesc decât viața
scăpată de orice opreliște. Cu siguranță, unicitatea,
frumusețea, semnificația textului baladei-colindă i-a
stimulat lui Bartók păstrarea tuturor elementelor con-
stitutive ale poveștii, îmbogățirea acestora cu imagini
poetice apte să confere atractivitate, subliniate și cre-
dibile semnificații filozofice. La puțin timp după
prima audiție a Cantatei profana (25 mai 1934,
Londra)6, după publicarea partiturii la editura
„Universal”, textele tradiționale culese de el au intrat
în atenția cercetătorilor, muzicologilor și mitologilor,
fiind traduse în mai multe limbi, comentate în diverse
țări ale lumii.

De la muzicologul Francisc László am aflat
explicațiile, concluziile interesante ale unor cercetă-
tori privind geneza și semnificația textelor folosite de
Bartók în Cantata profana. Le voi reda selectiv dar in
extenso pentru că au circulat, din păcate, foarte rar,
numai în mediul specialiștilor. Măcar în 2021, când s-
au împlinit 140 de ani de la nașterea lui Béla Bartók,
aceste idei importante ar fi meritat să ajungă și în
atenția publicului larg. Referindu-se îndelung la
volumul cercetătorului maghiar Tibor Tallián
Cantata profana – mitul trecerii, publicat în 1983,
László scrie:

Parafrazându-l (și, implicit, contrazicându-l) pe
József Ujfalussy, care considerase că în Cantata pro-
fana Bartók a ajuns la „politizare deschisă”, Tallián
interpretează capodopera drept o „poetizare deschi-
să” a muzicii, ceea ce înseamnă accentuarea
conotaționalului echivoc în detrimentul noționalului.
De pe această poziție, autorul trece în revistă toate
„dezlegările” mitologizante ale misterului, lansate
de precursori (inclusiv ideea că „Fiii vânători
preschimbați în cerbi” ar reprezenta mitul etnogene-
zei poporului român, lansată de István Palkó, vehicu-
lată și de Vasile Tomescu în a sa „Musica Daco-
Romana”, drept unica explicație a subiectului folclo-
ric […] și le pune pe toate sub semnul întrebării.
Textul trebuie evaluat, în primul rând, nu ca un mit,
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ci ca un text ritual, de colind, ceea ce el este de fapt.
Autorul reiterează pe larg spusele lui Bartók și ale
altora despre colindat și tipologia bartókiană a tex-
telor de colind […], prezintă pe larg obiceiul turcii,
ca un caz al preschimbării cultice prin îmbrăcarea
unei măști, apoi se îndreaptă cu toată atenția asupra
cetei de colindători ca un caz al „societății secrete”,
în care membrii sunt admiși în urma unor practici de
inițiere. (În această privință, autorii cel mai des citați
ai lui Tallián sunt O. Höfler și Mircea Eliade).
„Colindul prelucrat în Cantata profana este așadar,
în esența lui, un mit de inițiere, preschimbarea în ani-
mal este un modus al inițierii, iar conflictul de
inițiere este opoziția dintre cei ce urmează a fi inițiați
și generația mai vârstnică. […] Ultimul capitol al
volumului este dedicat analizei partiturii și se soldea-
ză cu o concluzie care vizează, din nou, sursa capo-
doperei, textele populare: după mărturia acestei
opere – esența poeticii bartókiene este „să ajungi la
cele mai mari mesaje ale muzicii europene – venind
de altundeva, din lumi de unde încă nimeni nu a
ajuns aici.”7

Ce este Cantata profana din punct de vedere
muzical? În partea I o combinație bine structurată a
elementelor de scriitură vocal-simfonică bachiană
(parafraza a două măsuri din oratoriul sacru Pasiunile
după Matei8, tehnica de scriitură numită fugă), în
partea a II-a melodica de tip romantic, inserțiile coru-
lui ce repetă în maniera dramei grecești exclamațiile
tatălui, în partea a III-a desenarea fluctuantă a liniilor
melodice într-un climat armonic diatonic luxuriant,
ce înstăpânește imensitatea fără margini a timpului
mitic. Întreaga lucrare se încadrează palindromului,
tip formal la care Bartók a aderat de mai multe ori în
creația sa. Ca întreg, Cantata profana mai stabilește
echilibrul între melodica arhaică românească și
maghiară, melodica de tip romantic, melodica ajunsă
în tăriile expresionismului cu diferențele sensibile de
nuanțe și climate sufletești – totul integrat modernis-
mului radical specific primelor trei decenii din seco-
lul al XX-lea. Aderența lui Bartók la politica muzica-
lă din acel segment de timp este evidentă prin alege-
rea unui „fapt”, a unor „personaje” sau a unei
„realități” arhaice, imemoriale (la fel ca Debussy în
lucrări de dimensiuni valorice diferite cum sunt
Triumful lui Bachus, Syrinx, Pelléas și Mélisande,
Martiriul Sfântului Sebastian, Psyché, la fel ca
Stravinski, spre exemplu în Ritualul primăverii și

Pasărea de foc, sau ca Ravel în Daphnis și Chloé, sau
ca Alfonso Castaldi în Marsyas, fără să omitem,
bineînțeles, Oedip-ul lui George Enescu).

Ce impact a avut tradiția muzicală arhaică româ-
nească asupra unor lucrări importante din creația lui
Béla Bartók? Cadrul însemnărilor de față nu permite
prezentarea detaliată a surselor folclorice și a tehnici-
lor compoziționale prezente în alte opus-uri, voi enu-
mera doar tema principală a părții I din Sonatina pen-
tru pian (1915) a cărei origine românească a fost pre-
cizată de autor în partitură, ritmurile giusto silabic și
aksak, necunoscute lui Bartók sub aceste denumiri,
precizate de el ca „măsuri schimbătoare”, ritmica de
colind în Suita de dansuri (1917), în Sonata nr. 1 pen-
tru vioară și pian (1921), în Concertul nr. 1 pentru
pian și orchestră (1926), „hora lungă” în tema prin-
cipală din prima parte a Sonatei nr. 2 pentru vioară și
pian (1922), în partea secundă a Cvartetului de coar-
de nr. 6 (1939), în partea a treia din Cvartetul de
coarde nr. 4 (1928), chiar partea a III-a din Muzica
pentru instrumente de coarde, percuție și celestă
(1936), în prima temă melodică din Concertul nr. 3
pentru pian și orchestră (1945). Destui muzicologi
străini prestigioși au detectat, au intuit legături sau
inflexiuni ale horei lungi maramureșene în lucrările
citate. Cu siguranță, ședințe de audiție ale horelor
lungi românești tradiționale, apoi ale opus-urilor
menționate ar fi revelatoare. Evident, aceste audiții ar
lumina prezența insidioasă ori lesne observabilă a
elementelor ritmice tradiționale românești. 

Un paradox dualist, ca un far ce și-a oprit defini-
tiv rotirea, a marcat începând din 1931 creația lui
Béla Bartók: încetarea preocupărilor pentru folclor în
general, pentru folclorul românesc în special.
Precizarea de mai sus a anilor definitivării creațiilor
enumerate infirmă, la prima vedere, această
afirmație: partituri în care sunt evidente influențe ale
tradiției muzicale românești arhaice au mai fost defi-
nitivate în 1936, 1939, 1945. Sunt rezultatul intrării
elementelor muzicale arhaice în structura gândirii
componistice, în intimitatea sensibilității lui Bartók,
interesul său pentru muzicile arhaice nu s-a stins,
credința sa în valoarea și influența muzicii arhaice
asupra muzicii noi a rămas neschimbată. Prima
explicație a întreruperii preocupărilor componistice
legate de folclor a fost stadiul propriu de evoluție, în
care prezența organică a elementelor populare s-a
manifestat cu deosebire la nivelul sugestiei. 

A doua explicație poate fi opoziția cunoscutului
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filozof, sociolog, psiholog, muzicolog și compozitor
german Theodor Adorno față de orientarea lui Bartók
spre tradițiile multi-etnice, pe care o considera un
compromis. Oricât de nepăsător a fost, în general,
Bartók la criticile de care avea parte în presa muzica-
lă de specialitate, îndelungata lipsă de acord a lui
Adorno cu principiile sale estetic-componistice l-a
afectat. Semnificativ pentru oportunismul în doze
mai mici sau mai mari de care au fost capabile întot-
deauna și marile personalități ale culturii, deși
Adorno l-a criticat pe Bartók în anii hegemoniei
național-comunismului, mai târziu nu s-a sfiit să
recunoască lipsa de apetență a muzicianului maghiar
la principiile propagandei autoritare. Opoziția lui
Adorno este legată de a treia explicație a îndepărtării
oficiale a lui Bartók de folclor – realitatea politică din
deceniul 1931-1940. 

Obișnuit cu vechea opoziție a societății muzicale
maghiare față de interesul său pentru tradiția săteas-
că, arhaică, în dauna repertoriului lăutarilor țigani de
la oraș, oarecum imunizat la criticile șovine ale mul-
tor conaționali ai săi din breaslă, nemulțumiți de pon-
derea folclorului românesc în creația unui compozitor
maghiar, critici care nu au încetat în primele două
decenii ale secolului trecut, făcând destul de ușor față
unor adversități de aceeași natură aparținând unor
compozitori, folcloriști și publiciști români9 pentru
că instituții importante ale statului nostru l-au apre-
ciat la superlativ, Béla Bartók nu a putut rezista pre-
siunilor politice tot mai intense exerciate în Ungaria
și în statele vecine de regimurile autoritare, cu puter-
nice trăsături naționaliste. Vechile animozități dintre
unguri și români se accentuaseră, poziția sa de
funcționar al statului ungar (între 1934-1940 a lucrat
ca folclorist la Academia de științe din Budapesta) i-
a impus lui Bartók reticență în a-și exprima public
interesul pentru folclorul „naționalităților conlocui-
toare” slovace și românești. Mai întâi reticență, apro-
bând titlul lucrării Trei Rondo-uri, publicat în 1928 la
editura „Universal” doar cu subtitlul evaziv „pe
melodii populare”, deși a preluat cele șapte teme ori-
ginale din folclorul slovac. Sub aceeași incidență
politică au intrat cele două Rapsodii și Cantata pro-
fana, ale cărei origini în colindele românești au fost
trecute sub tăcere. Trecut-au anii când la Festivalul
maghiar de la Paris a fost prezentat în primă audiție
un Dans românesc, duse erau vremurile în care
Ministerul de război cezaro-crăiesc din Ungaria
monarhiei dualiste a acceptat includerea Jocurilor

poporale românești în concertul pe care l-a patro-
nat… 

Instaurarea national-socialismului în Germania a
însemnat și promovarea agresivă în Europa Centrală
a unui concept vizând cultura populară, de care
Bartók nu s-a putut atașa. Pentru regimurile politice
de această factură, „popular” nu mai însemna ceea ce
aparținea în mod tradițional, din timpuri imemoriale,
unei națiuni, ci toate formele de artă create atunci la
comanda propagandei național-comuniste, de glorifi-
care a ideilor emise de partidul unic și de conducăto-
rul lui suprem. Una dintre ideile de bază fiind, cum se
știe, superioritatea indiscutabilă a unei singure
națiuni. De altfel, tocmai neacceptarea hotărâtă a
nedreptății politice și a violenței l-au forțat pe Bartók
să emigreze în 1940 în Statele Unite ale Americii.

Note:
1. László Ferenc – Bartók Béla. Studii, comunicări,

eseuri. În românește de Florica Perian și László Ferenc.
Kriterion, București, 1985, p. 271.

2. Karl Kerényi: Über Bartóks „Cantata profana”.
Schweizerische Musikzeitung, LXXXVI, 8-9, Zürich 1946,
pag. 325-328, apud Francisc Laszló – Béla Bartók și muzi-
ca popular a românilor din Banat și Transilvania. Eikon,
2003, p. 207.

3. Béla Bartók: Letters. Collected, selected, edited and
annoted by János Demény. Budapest-London-New York,
1971, apud ediția menționată la nota 1, p. 299. 

4. Vezi referința de la nota 1, p. 208.
5. Vezi referința de la nota 1, p. 209.
6. Trebuie menționat că textul cantatei a fost publicat

prima dată în România de Constantin Brăiloiu în 1938,
inclus în recenzia sa la volumul de colinde al lui Bartók. 

7. Francisc László: Béla Bartók și muzica populară a
românilor din Banat și Transilvania. Eikon, 2003, p. 210

8. Nu este întâmplătoare opțiunea lui Bartók tot pentru
un monument vocal-simfonic de factură sacră, unii muzi-
cologi stabilind opus-ul lui Johann Sebastian Bach ca
model al cantatei bartókiene.

9. Vezi episodul 4 al acestui serial în Convorbiri
Literare nr. 3 (315), martie 2022, pag. 178-183, varianta
online, în care am prezentat criticile acerbe din revista
Șezătoarea. Material de folklor, 1914. 
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Teodor T. Burada, Opere, volumul V – Biserică.
Călătorii în Orient. Palestina, ediție critică de Viorel
Cosma, Editura Basilica, București, 2014, 350 p.

Teodor T. Burada (1939-1923), s-
a născut la Iași, în familia profesoru-
lui Tudorachi Burada. Acesta a fost și
primul profesor român de pian și chi-
tară, autor al celei dintâi cărți de teo-
rie a muzicii europene de la noi,
Gramatica românească de note pen-
tru tot fundamentul chitarei compusă
după cea evropenească, 1829. Mama
sa, Maria Isăcescu Burada (1812-
1885), a fost prima femeie traducătoare de teatru în limba
română. 

A început să învețe acasă muzica și limbile străine
(mama sa știa mai multe), a luat lecții de vioară de la
Alexandru Flechtenmacher, Paul Hette și Eduard
Hübsch, pian de la Constantin Ionescu-Gross. A avut
profesori renumiți, ca V. A. Urechia la limba și literatura
română, Grigore Cobălcescu la științele naturale ș.a.

După ce a urmat cursurile la „Academia Mihăileană”,
Universitatea din Iași – la Facultatea de Drept, a studiat
muzica la Paris. A fost primul moldovean student la
Conservatoire imperial de musique et déclamation
(1861-1865). Simultan a studiat și la Școala de poduri și
șosele, și Facultatea de Drept din Paris. Ulterior, fiind un
cunoscut violonist, a și concertat atât în țară cât și peste
hotare (a avut nu mai puțin de 124 de concerte) ș.a. ș.a.

Așadar, aria preocupărilor sale a fost una vastă. Și,
aici, ne interesează scrierile sale care au fost la fel de
diverse, de la bocetele populare din diverse zone ale țării
ori de la românii de peste hotare (cum este Cântece de
miriologhi «bocete» adunate din Macedonia, 1883),
datinele de nunți sau înmormântare (Datinile poporului
român la înmormântări, 1882, Datinile la nunți ale
populului armânescu dintru Macedonia, 1889), la cărțile
și articolele de călătorie sau Istoria teatrului în Moldova,
1915, 1922.

Editarea compactă a operelor sale a început abia în
1974, când a apărut primul volum la Editura Muzicală;
au urmat volumele al II-lea – 1975, III – 1978, vol. IV –
1980. După ani de zile, în 2014, a apărut și acest al cin-
cilea volum. 

Munca de căutarea paginilor publicate de T.T. Burada
în diverse ziare și reviste și de așezare a lor în volum de
către muzicologul Viorel Cosma nu a fost una deloc sim-
plă. Dar, astfel, se face o cuvenită operă de restituire a
unei personalității complexe, călător și cercetător, des-
chizător de drumuri în multe privințe. Semnalăm, așadar,
acest al cincilea volum din opera lui Teodor T. Burada cel
care spunea despre sine (într-un manuscris, scrie V.

Cosma, semnalat de Teodor Chițimia în prefața la Istoria
teatrului în Moldova, 1975 (p. 9. în volumul de față): „Pe
mine nimeni nu m-a văzut tologit, zicând că sunt obosit,
ori să dorm după masă, după cum fac mulți. N-am avut
în viața mea nici un tabiet. Am mâncat când mi-a fost
foame, m-am culcat când mi-a fost somn. Niciodată nu
m-am îngrijit (îngrijorat – n. V. Cosma) când mă prinde
noaptea, unde am să mă culc, că ori mă culcam pe fân,
ori pe paie, cum mi se întâmpla pe la stâni, ori puneam
șeaua catârului drept pernă și nisipul pustiului drept
așternut, cum făceam la popasurile cu caravane; pentru
mine toate acestea nu însemnau nimic față de scopul ce
urmăream în acele călătorii”.

Horia Furtuna, O sută și una de poezii, antologie,
tabel bibliografic și selecția reperelor critice: Livia
Ciupercă, cuvânt înainte (În marea risipire de sine) de
Constantin Cubleșan, Editura Academiei Române,
București, 2021, 200 p.

Horia Furtuna (1888-1952) a fost poet, prozator, dra-
maturg, jurist (licențiat și doctor în drept la Sorbona),
conferențiar, director de programe, colaborator al „unui
număr impresionant de reviste” (scria Livia Ciupercă,
într-un alt volum, semnalat în rubrica noastră, Horia
Furtuna, Editura StudIS, Iași, 2020, în care sublinia și

faptul că numele corect al poetului
este Furtuna) de la noi din țară, dar și
luptător în Primul Război Mondial,
urmare cărui fapt ajunge, după bătă-
lia de la Ștefănești, și prizonier în
Germania (1916-1918).

Semnalăm acum un volum din
poezia lui Horia Furtuna apărut în
prestigioasa colecție O sută și una de
poezii a Editurii Academiei Române,

condusă de Dumitru Radu Popescu. Furtuna s-a născut la
Focșani, și, deși a făcut multe pentru confrați (fie în
revistele pe care le-a condus, fie în colecții de carte – de
pildă, Ion Pillat, împreună cu Horia Furtuna au înființat
colecția Cărți albe, în care își propuseseră să publice
poeții epocii; alături de Ion Pillat și Adrian Maniu, a con-
dus revista „Flacăra”), a cultivat prietenii frumoase, a
fost foarte activ în ale scrisului în epocă, într-adevăr, așa
cum scrie și Constantin Cubleșan, este cvasi-necunoscut
generațiilor de azi.

Poemele sunt grupate (după Cuvânt înainte, Tabel
bibliografic, Precizări istorice) în secțiunile: Antume
(câteva poeme din reviste, apoi din volumele Balada
lunii, În sârmele ghimpate, Pentru Mărioara Ventura,
Ariel și Caliban), Postume (cu poeme diverse și pagini
din ciclul Plimbare prin Parcul Iluzoriu). În final, câteva
repere critice (au fost selectate fragmente de Eugen
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Lovinescu, Mihail Dragomirescu, Paul I. Papadopol, Ion
Minulescu, Tudor Mușatescu, Dumitru Micu, Eugeniu
Speranția).

Un volum realizat în stilul unei colecții de referință,
în care au apărut nume notabile ale poeziei române, ofe-
rind și informații despre viața și opera poetului, despre ce
a scris și cum a fost primit în epocă ș.a., care îl poate re-
aduce în atenția noilor generații pe Horia Furtuna. Un
volum care, sperăm, va ajunge la îndemâna cititorilor.

Încheiem cu un fragment din Iazuri de argint, din
ciclul Plimbare prin Parcul Iluzoriu: „E dimineață,/ Și-i
parcul poeziei plin de viață,/ Să ne plimbăm prin minu-
nata veche lume vie/ Și să vorbim de poezie./ Când auro-
ra vine cu trandafiri pe lume,/ Își despletește noaptea fru-
mosu-i păr de brume,/ Piticii din pădure ciubotele-și
încalță,/ Fâșiile de ceață cu muzica se-nalță,/ Iar soarele
ce suie al Poeziei cer/ Devine al luminii puternic făclier”.

Radu Șerban, Stația Tokyo, jurnal de ambasador,
cuvânt pe coperta a IV-a: Angelo Mitchievici, Cartea
Românească, București, 2018, 404 p.

În august 1917 România a des-
chis legația la Tokyo, trimițând pri-
mul ambasador spre Japonia. Prin
înalt decret regal, la 13 septembrie
1917 („Era Taisho” în Japonia) a fost
numit ministru plenipotențiar fratele
mai mic al lui A.D. Xenopol, econo-
mistul și publicistul (a publicat și în
„Convorbiri literare”) Nicolae
Xenopol, născut la Iași, în 1858.
Călătoria lui până în Japonia a durat mai bine de o lună.
S-a îmbolnăvit și, în decembrie 1917, a murit fără apuca
să-și înceapă efectiv misiunea.

După aproape o sută de ani, în „anul dragonului”
după cosmologia niponă (Onmyōdō), la 14 martie 2012,
ardeleanul Radu Șerban (și el economist, a publicat în
„Convorbiri literare”), a ajuns în Japonia, și-a dus man-
datul până la capăt, până în 14 august 2016. La doi ani
după asta, pornind și de la ideea că „unica punte între
evenimentul trăit și mesajul transmis” este scrisul, și ca
provocare, și la îndemnul fratelui, și, poate, și pentru
aducere aminte, a publicat acest „jurnal de ambasador”.

Sunt multe lucruri interesante în această carte, din
varii perspective: de la faptul că, fie și puțin, putem
vedea câte ceva „din spatele ușilor” diplomației, apoi
cum înțelege autorul Japonia („extraordinară și plină de
potențe, cunoscută în lume ca a doua mare finanțatoare a
Națiunilor Unite, cea mai mare creditoare mondială, a
doua donatoare la bugetul Fondului Monetar
Internațional și a treia economie globală, chiar dacă
premonițiile lui Ezra Vogel din 1979 despre «Japonia –
numărul unu» nu s-au adeverit integral” ș.a.), conexiuni-

le pe care le face cu țara noastră, cu felul în care înțeleg
politicienii de la ei și de la noi să se comporte (și) relativ
la interesele țărilor lor ș.a..

Pe de altă parte, notează Radu Șerban, „nu despre
mine voi scrie, ci despre magnetismul uneia din
civilizațiile globului, cea niponă, descrisă separat de
Samuel Huntington în Ciocnirea civilizațiilor, drept una
distinsă, distinctă de cea „sinică” (iar japonezii, notăm,
țin deseori să facă această subliniere), „aceasta din urmă
incluzând China, Coreea, Singapore, Taiwan și
Vietnam”, în măsura în care „mi s-a devoalat propriei
percepții în timpul mandatului”. Și nu uită să facă legă-
turi interesante cu România, de care este profund legat
sufletește. 

De remarcat referirile (nuanțate cu diverse detalii),
când are prilejul, la acei români care au ajuns în
Arhipelag înaintea sa, la generalul Gheorghe Băgulescu
(atașat militar și apoi ambasador la Tokyo), „fin cunoscă-
tor al spiritualității nipone, trilogia Suflet japonez, Eugen
Stoicescu (care a construit în Arhipelag o „casă olteneas-
că”...) ș.a.. Dar și maniera în care privește, și din punct de
vedere cultural, economic, politic ș.a. ceea ce vede în
Japonia. De pildă, citim că România beneficia „de un
credit preferențial din partea statului nipon de vreo 340
de milioane de euro pentru metroul spre Otopeni” (care,
și azi, vedem, nu este decât o poveste îmbrăcată adesea
în haine electorale, de politicienii români, la „nevoie”). 

Citim și cum este percepută România în Arhipelag,
cu bune și, păcate, și mai puțin bune. 

De altfel, având acces, grație poziției sale, la multe
lucruri pe care, poate, altcineva nu le-ar fi putut vedea,
autorul, observator atent, scrie despre multe aspecte de
luat aminte. Citim și despre lirica niponă, cu care autorul
face legături (și cu ce avea informații că este la noi, în
domeniu) în diverse situații.

Sunt multe și variate informații în această carte,
structurară astfel (după introducere): 2012 – Anul drago-
nului („tatsu doshi”), 2013 – Anul șarpelui („hebi
doshi”), 2014 – Anului calului („uma doshi”),
Monseniorul Vladimir Ghika în Japonia, 2015 – Anul oii
(„hitsuji doshi”), 2016 – Anul maimuței („saru doshi”),
și, la final, Anexa 1. Scrisoare despre acreditare adresată
fratelui, Anexa 2. Din Apuseni la Fuji, pe cale
„Marină”, Anexa 3. Haiku pe firmamentul literaturii
române, Anexa 4. Mesaj de rămas-bun al ambasadoru-
lui.

Sunt doar câteva gânduri după lectura unei cărți
densă în informații, scrisă de un om care își iubește
patria, cu istoria și valorile ei, nu îi pică bine când vede
și aspectele mai puțin plăcute legate de unii dintre oame-
nii ei, iubește și apreciază și țara în care a fost trimis ca
ambasador. 
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Mălina Anițoaei, Străinul de la gara mică, antologie
de proză, Editura „Ion Prelipcean”, Horodnic de Jos,
2016, 208 p. 

Numele Mălinei Anițoaei, născu-
tă lângă Iași, la Pietrărie, nu este
necunoscut cititorilor revistei noas-
tre, în paginile căreia a mai publicat,
și în care despre cărțile ei s-a mai
scris. 

De data aceasta vorbim despre o
antologie de proze scurte.
Majoritatea au puțin mai mult de o
pagină, unele și mai puțin, ca dintr-o
respirație a penelului. Și toate par a fi, în același timp, re-
desenarea, re-respirarea unor întâmplări, unor gânduri și
trăiri (sau visări) păstrate într-un sipet al amintirilor,
acum rechemate pentru a primi un trup țesut din cuvinte.
Pe unele le-am „văzut” aidoma unor fotografii în care
nuanțele sepia ale fotografiilor de demult se întretăiau în
culori mai vii, pe care le „chema” autoarea din sufletul
său. De multe ori, prozele Mălinei Anițoaei par a luneca
și spre poemul în proză („Mi-ar fi plăcut ca viața mea să
fie o veveriță privită prin fereastra unui azil în care bătrâ-
nii se încălzesc în jurul sobelor de teracotă albă. Dacă aș
fi fost o veveriță, nu aș fi știut să scriu, aș fi făcut cu ochii
și lăbuțele doar virgule mici în care aș fi închis soarele
dimineților speriate de primăvară”), ori spre panseu, spre
confesiune ș.a.

Cunoaștem o galerie de personaje de tot felul în aces-
te proze, de la cei din familie, frați, bunici (bunicul
matern, Vasile), mieluții, „prima prietenă din sat” de la
Pietrărie (copilăria e, în aceste proze, un loc căruia autoa-
rea îi dăruiește culorile paradisului), o pisică albă sau
locuri, de la Pietrărie, la Schitul Tărâța, Cernăuți, Iași,
Viena... până la Rădăuți. Citim despre întâmplări de
familie, despre prieteni, cunoscuți, despre „mustățile
roase ale romancierilor” ori „eroul de pe strada cu liane”.
Și în fiecare astfel de fragment pare să plece nu de la
fapte „ample”, de o importanță remarcabilă, ci de la un
fapt aparent anodin, poate prea mărunt ca să fie ținut
minte și poate de aceea nici nu pare uneori a fi prea lim-
pede și îl înfășoară în gânduri, trăiri, senzații, întâmplări/
fărâme de întâmplări, aidoma unui cocon, dăruindu-i un
trup din cuvinte în genere „bine temperat”/ construit,
până ce rezultă... proza scurtă. Astfel putem caracteriza,
pe scurt, felul de a scrie al autoarei.

Am putea vorbi despre mai multe teme/ motive (de la
viață și moarte – „Moartea e atunci când credința ta devi-
ne scrum” – la copilărie, prietenie, mirajul/ foaia timpu-
lui, flori, gutui, dragoste – care, uneori, poate „dura cât ai
sparge un pahar” – , plecări/ gări – și o problemă mare a
zilelor noastre, legată de dispariția trăsăturilor unei lumi
de altădată: „gările nu plâng atunci când mor” –, fotogra-

fie, „oamenii de care ți-e dor” ș.a.), dată fiind scurtimea
fragmentelor și faptul că fiecare tinde a fi un construct al
unui mici „firimituri” de viață. Ne oprim acum la tema
„străinului”, care apare destul de des, în diverse fragmen-
te. Străinul care, venit „din afară”, pare că vede și frumo-
sul pe care cei „ai locului” nu-l mai văd, din obișnuință,
la fel și cele mai puțin bune. Poate că (și amintim aici
Foaia timpului, cu sosirea la Rădăuți a autoarei și ce a
urmat după), că, de fapt, „străinul din gara mică” fost, la
un moment dat, chiar autoarea ajunsă în orașul unde
locuiește și acum.

Încheiem, și cu titlu de exemplificare, cu un fragment
din Rugăciunea: „Doi oameni de religii diferite au stat un
timp sub același acoperiș. (...) «Dumnezeul meu e mai
mare!», își spunea fiecare în secret, cu trufie, sperând că-
l va face pe celălalt să-i înțeleagă lumina. (...) Când s-au
regăsit (pe drumuri învolburate), acesta i-a spus prietenu-
lui său: «M-am rugat cu vorbele tale!». Iar celălalt i-a
răspuns: «Am spus rugăciunea ta!» (...) Ne rugăm la fel,
iubim la fel, murim la fel, ne desparte doar o ușă.
Dincolo de zid, celălalt își spune rugăciunea cu alte
cuvinte. Doar cu alte cuvinte. (....) Zidurile sunt construi-
te de mințile noastre”.

Marius Chelaru
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CALENDAR IUNIE

Bordeianu Cătălin – 01.06.1954
Filip Adrian – 02.06.1967

Pracsiu Teodor – 02.06.1946
Spânu Petruța – 03.06.1943

Andriescu Radu – 09.06.1962
Albu Mihaela – 10.06.1947

Vicol Gheorghe – 12.06.1949
Florescu Radu – 14.06.1961

Mîchnea Ion Vetrișanu – 16.06.1935
Marian Costandache – 16.06.1954

Mihuleac Cătălin – 17.06.1960
Davidson Madeleine – 18.06.1944

Amălinei Neculai – 19.06.1951
Doboș Vasile (Vasilian Doboș) – 19.06.1953

Vișan Marioara – 19.06.1956
Teodosiu Lucian – 21.06.1942
Marcovici Bianca – 22.06.1952

Potîrniche Luminița – 22.06.1962
Platon Mircea – 23.06.1974
Stancu Maria – 23.06.1951

Ivanov Leonte  – 24.06.1961
Chiran Gabriela – 25.06.1954

Iacob Livia – 26.06.1977
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Cea mai recentă carte a lui Sorin Cotlarciuc,
Eşafod pentru doi îngeri (Editura 24:ore, 2021), are
un sumar inegal din punctul de vedere al valorii lite-
rare; autorul, „medic liber profesionist, alinînd dure-
rea şi tratînd pacienţii cu disfuncţionalităţi ale cavită-
ţii bucale, în paralel cu practicarea disciplinelor spor-
tive de fotbal, popice, gimnastică aerobică şi pes-
cuit”, protejat, uneori, de o „înţelepciune luminoasă”,
cum spu ne, scrie primele cinci proze din carte în
cheia umorului şi fantazării, prin notarea lexicului
plin de regionalisme, unele, de tot nostime, restituind
ceea ce se cheamă, culoarea locală de la Cluj, cu oca-
zia unor meciuri de popice (Cei buni se înalţă), con-
spectează din Biblie şi din religiile orientale, cu un
generos mesaj de mora litate, urmărind omul interior
în A noua viaţă („Conform unei teze budiste, omul ar
parcurge nouă reîncarnări succesive, fiecare ciclu
repetat de nouă ori cuprinzînd naşterea, viaţa, moar-
tea şi mîntui rea, pînă ar ajunge în Nirvana. În cultura
religioasă indiană (bu dismul, hinduismul sau jainis-
mul), în vechile scripturi cuprinzînd textele Vedice şi
din Upanişade sau din Mahabharata se propovăduieş-
te reîncarnarea multiplă. Este prezentată silaba pri-
mordială şi sa cră, Om, care menţine vibraţia structu-
rii atomice a lumii, om care trăieşte din iluzii şi în
mare dezordine, simultan în mai multe dimensiuni, în
care trece succesiv dintr-una într-alta în timpul vie ţii
şi al morţii. Deci, Omul nu moare niciodată, din reîn-
carnare în reîncarnare El nu face altceva decît să-şi
schimbe trupul, atingînd Nirvana”), explorînd sub-
conştientul, în aceeaşi cheie umoristică, în
Insomniacul şi Incursiune în subconştient, o amuzan-
tă proză cu enigmele ce se nasc din jocul timpului şi
al faliilor spaţiale, cu lipsa memoriei temporale rever-
sibile: personajul-narator vizitează, din greşeală, un
apartament de la scara vecină, a blocului, unde
găsește mereu alţi locatari. Dincolo de tema existen-
ţei unei „lumi paralele-ideatice”, cu cinci personaje
transpuse în diverse „fracţiu ni de timp”, prozatorul
insistă pe fuziunea lumilor – real şi imaginar – care
figurează dorinţa de totdeauna a omului de a se elibe-
ra din captivitatea realului, a rutinei şi cenuşiului în

care curge domol cotidianul.
Mobutu şi Eşafod pentru doi îngeri sînt piesele de

rezistenţă ale cărţii în care Sorin Cotlarciuc dă măsu-
ra exactă a înzestrării sale cu calităţile prozatorului
adevărat; deloc întîmplător, una dintre proze se fixea-
ză în Bucovina, spaţiul identitar, fiinţial al autorului,
cealaltă, „într-un oraş nemţean din Moldova lui
Ştefan cel Mare, situat geografic la poale le muntelui
«Pietricica»”. Spaţiul patriarhal al Bucovinei revine
în instanţa naraţiunii într-o evocare amintind de cele-
bra scriere a lui Ion Creangă: „Stau şi mă gîndesc cu
melancolie la acei ani fabuloşi, neşterşi din memorie,
la casa bătrînească în două table înconjurată de o
prispă largă unde noi, copiii, ne jucam «de-a prinsa»,
la grajdul plin ochi cu animale în timpul iernii, unde
bunica mul gea vacile şi ne dădea cîte o cană cu lapte
călduţ din căldarea înspumată, la closetul din fundul
curţii unde ne ştergeam la poponeaţă cu gazeta
«România liberă», la grădina ornată de tata cu arbuş -
ti de agrişe sau coacăze şi tufe din zmeură de munte,
la părul cel bătrîn şi înalt cît stîlpul de telegraf, sub
care găseam primul cele mai coapte pere căzute în
zorii dimineţii, la merii încărcaţi de roade din soiurile
Ionatan, Parmen Auriu şi Reinette, parcă visez şi
acum un colţ de rai rupt din Paradisul mioritic al stră-
bunei vame a Bucovinei, aparţinînd de Mănăstirea
Vatra Moldoviţa, vamă atestată documentar de dom-
nitorul Alexandru cel Bun încă din anul de graţie
1406”. Revine, apoi, nostalgia pentru „bogata mişca-
re cultu rală rurală”, pierdută, azi, în cotloanele unei
globalizări pe care bucovineanul nu scapă prilejul s-
o ironizeze într-un pamflet des chis, sarcastic, în care
amendează sever uzurpările vulgare şi filosofia falsu-
rilor: „Prea-i dominată lumea de indivizi bolnavi,
dezaxaţi sau mutilaţi emoţional în frustrările lor edul-
corate, erori fatale în fondul arhetipal. Schizofrenici
oportunişti, orbiţi de o aură maladivă, destabilizează
armonia din natură, în egoismul lor sunt maniaci ai
luptei care le macină destinele. Fără a poseda un
exerciţiu al pudorii, clădesc temelia unei filosofii a
falsurilor, opuse bunăstării şi demnităţii umane, care
dezbină civilizaţia pă mînteană. Ignorînd piatra de
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încercare a existenţei, gîndirea lor maladivă, copleşi-
tă de stupizenii, se prăbuşeşte în întuneric şi contra-
dicţii, devenind mama haosului şi a nopţii. Cînd
cunoaşterea de sine va izbîndi, tribunalul raţiunii va
putea condamna uzurpări le vulgare sau sîngeroase,
după legile eterne şi imuabile. E plină lumea de
oameni necugetaţi, bizari sau smintiţi, mai bine zis de
«nebuni de legat”, aflaţi într-o libertate individuală
lăuntrică şi de exprimare, dar şi într-o libertate socia-
lă fără constrîngere, într-o acceptare tacită a unei
societăţi supraaglomerate şi tarate sistemic. Mai
mult, folosirea corespondenţei Online un timp
îndelun gat favorizează apariţia semnelor tulburărilor
psihice schizoide, de aceea recomand cu tărie restrîn-
gerea utilizării telefonului mo bil şi reducerea navigă-
rii pe Facebook. Chiar de «florile mărului» a apărut
sintagma «Moartea vine pe Internet!»?”.

Într-o altă ordine, prozatorul ştie să rostogolească
povestea unor personaje care pivotează în jurul pro-
tagoniştilor, profesoara de desen Consuela şi doctorul
Albu, într-o istorie scrisă în pactul verosimilităţii; cu
acelaşi umor de bună calitate, autorul se întreabă cum
va fi fost primită în „religioasa Bucovină” naşterea
lui Mobutu, un copil de culoare într-o familie din par-
tea locului. Un portret al omului schizoid proiectează

naratorul în Eşafod pentru doi îngeri, cu explorarea
unor psihologii din lumea monahilor şi monahiilor
din Neamţ; ce va fi fiind monahul „într-o societate
digitală”, se întreabă autorul şi, mai ales, cum se
poate împăca nevoinţa monahului cu ispitele lumii
din jur. În acest fel, călugărul Ieronim Mitrofor este
un caz tipic; duce o viaţă dublă „de mirean şi de călu-
găr”, în mănăstirea de la Tarcău, unde „călugărul
Ieronim era o pildă de viaţă duhovnicească, de sfin -
ţenie şi de jertfelnicie pentru Hristos, iar în clipele
dedicate creaţiei scrise, multiplica şi răspîndea cărţi
de ritual preoţesc, de zidire sufletească”; nu poate
uita, însă, „chipul frumos al Eufrosinei”, îl aprinde,
pentru aceasta, o ispită devoratoare și are, cu aceasta,
doi băieţi şi două fete. De la această legătură vinovată
începe, în fond, saga familiei Vatamanu, cu o istorie
cristalizată într-o logică narativă fără cusur. Această
nuvelă merită, în mod cert, un mai generos spaţiu
romanesc. Sorin Cotlarciuc are, nu mă îndoiesc, mij-
loacele de a scrie un roman, fie şi dezvoltînd aceas tă
nuvelă cu totul remarcabilă.
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In Memoriam BARBU CIOCULESCU

De Barbu Cioculescu ne-a legat pe mine și pe părinții mei o profundă prietenie care,
de-a lungul timpului, nu a încetat să umple de frumusețe și de căldură viețile noastre.
Acum, plecarea lui fizică dintre noi, cei care l-am iubit, este doar o strămutare a lui din
afara înăuntrul nostru, unde va dăinui până la capăt. 

De cum l-am întâlnit întâia oară, cu 55 de ani în urmă, am avut bucuria pe care Aladin
o va fi simțit la intrarea în peștera licărind de comori. Din acea clipă, Barbu a început să

ne dăruiască din nestematele minții lui, iar noi le-am păstrat cu sfințenie pe fiecare, până când am ajuns să
deținem un tezaur. Avem sufletele pline de tot ce ne-a lăsat: comori de amintiri cu umbre și lumini, captivante
evocări ale unor călătorii făcute cu adevărat ori doar în vis, incursiuni de neuitat în ținuturile bibliotecilor cla-
sice și moderne, reverii în versuri și în proză, pledoarii civice ardente, portrete de mentori și de prieteni care
i-au însoțit pașii prin lume. 

Ceea ce ne-a fascinat deopotrivă pe părinții mei, pe mine și apoi pe soțul meu era bogăția registrului său
creator în care umorul se împletea cu melancolia, rigoarea observației critice – cu ironia, fervoarea candorii –
cu luciditatea amară, precizia pertinentă – cu lirismul. Crescând în ambianța rafinată de cultură a tatălui său,
Șerban Cioculescu, și în iubirea pentru frumos a mamei, Mioara, Barbu a perpetuat prin viața și opera sa armo-
nia, inspirând de optimism și de curaj pe cei din jur. Dragostea minunatei lui soții, Simona, i-a întărit echili-
brul, încrederea și bucuria de a trăi. Alături de ea,  s-a dedicat Binelui cu un entuziasm altruist și cu o nobilă
discreție. Fiica lui Barbu, Ilinca, și băiatul lui, Șerban, îi moștenesc bunătatea, dăruirea și tandrețea. Iar noi,
ceilalți, care ne-am bucurat de splendoarea prieteniei lui, îl vom purta mai departe în inimi ca pe o torță
dătătoare de speranță.

Monica Pillat



Constantin Cubleșan, Mircea Radu Iacoban dramatur-
gul, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021, 96 p.

Criticul și istoricul literar, dar și poetul, Constantin
Cubleșan întocmește această carte despre
dramaturgul Mircea Radu Iacoban cu
credința și încrederea că, în dramaturgia
românezască, și nu numai cea
contemporană,  este un nume de
rezonanță. Inconfundabil în peisajul dra-
maturgiei românești, teatrul lui Mircea
Radu Iacoban impune și se impune ca o
investigație penetrant-descriptivă în per-
spectiva înțelegerii istorice a condițiilor

existenței civilizației noastre actuale cu toate racilele ei ca și
cu aspectele sale luminoase, propunând, paradoxal, personaje
tragice prin tocmai frivolitatea manifestării lor aparentă, în
situații conflictuale definitorii. Tocmai  de aceea place și e de
succes în toate mediile spectatorilor, a celor de ieri ca și a
celor de azi, Am redat acest citat de pe coperta a doua, pentru
lapidaritatea sa, ca și pentru exactitatea cu care definește
demersul dramaturgului. Cartea, după un capitol în care
definește calitatea de dramaturg a lui Mircea Radu Iacoban,
este structurată pe câteva paliere: misterele Iașilor, Comedia
cinică, Vodevilul ca pamflet politic, Istoria între legendă și
adevăr, Reportajul satiric, Părinți și copii, banalul tragic, Arta
dialogului, O intrigă absurdă, Despre ratare cu indulgență și
Dansând cu șeful, paliere în care sunt  comentate piesele de
teatru din creația dramaturgului. În fond fiecare piesă a lui
Mircea Radu Iacoban se poate defini prin ceea ce surprinde
Constantin Cubleșan cu multă acuitate evidențiind, de fapt,
prin sinteză, conținutul fiecărei piese. Autorul acestei cărți are
abilitatea de a-și construi textul prin inserarea unor memorii
ale dramaturgului, făcând astfel și mai interesant fiecare capi-
tol, pentru că astfel se poate și mai bine decoda sensul textu-
lui comentat. Pentru că Mircea Radu Iacoban este un personaj
public și tinerețea și maturitatea mea s-au întâlnit pe pietrele
Iașiului cu el, am și eu suficiente întâlniri și întâmplări care
ne adună. A fost nașul meu editorial când am debutat în caseta
10 poeți tineri, apoi cu următoarea carte, la un an diferență,
Amiaza câmpiei, carte care s-a bucurat de destule comentarii
critice favorabile. Apoi, la câte o partidă de șah, unde eu nu
excelam și nici că eram prea luat în calcul. În timp, împreună
cu regretatul nostru prieten, actorul și poetul Tani Paraschiv,
am făcut câteva descinderi pe lacurile patriei unde am învățat,
cu multă artă, să înoate peștii, mai și mici, și nu din senti-
mente de pescari sportivi. Toate acestea m-au făcut să-l simt
aproape și să-l consider chiar prieten (dacă nu spun prea
mult). În fond, cu tot comportamentul său ușor teribilist, el
este un mare timid și este chiar unul dintre personajele sale pe
care le interpretează cu multă grație.  Radiografia exactă pe
care o face Constantin Cubleșan dramaturgului este una
riguroasă și, aș îndrăzni să spun, chiar precisă. Aflăm multe
despre personajele create de Mircea Radu Iacoban, despre
regizorii, de excepție cu care a colaborat, despre actorii,
deveniți prieteni, despre teatrele unde au avut loc specta-

colele cu piesele lui, în țară și în străinătate, într-un cuvânt,
citind cartea lui Constantin Cubleșan poți să devii doctor în
dramaturgia celui despre care se face vorbire.  Aș încheia
acest comentariu cu un citat din Constantin Cubleșan:
Dramaturgia lui Mircea Radu Iacoban este una ce ilustrează
faptul banal al existenței, în orice timp (istoric) și în orice
condiție morală conflictuală, în toate mediile sociale posibile,
descris și comentat (comentariile personajelor) cu umor, cu
ironie, cu implicare afectivă, cu poezie chiar, tonul înțeles ca
felie de viață, dintr-o lume ce aspiră, fără orizont, la idealuri
de desăvârșire umană. Cu bucurie constat că autorul acestei
cărți a scris nu dintr-o anume obligație, cum se întâmplă ade-
sea, ci dintr-o plăcere a descoperirii unui dramaturg de
excepție.

Doina Harnagea, Destinul trandafirului, editura Alfa,
Iași, 2022, 108 p. Prefață semnată de Ligia Iacob.

S-a scris, se scrie și, desigur, se va scrie poezie în diferite
modalități și în diferite tonalități, după cum fiecare poet este
construit și educat, după cum simte și mai ales după harul cu
care este înzestrat. Pentru mulți dintre poeții zilelor noastre a
scrie poezie în formă fixă, poezie în care
predomină ființa umană în profunzimea
trăirilor sale și mai ales a iubirii cu o can-
doare și o prețuire a sufletului uman, pare
deja o chestiune desuietă, persiflantă.
Puțini, sau tot mai puțini, ca să fiu mai
exact, sunt poeții care fără a ține cont de
aceste obțiuni ale confraților mai tineri
își construiesc opera cu temeinicie
respectând ideea de poezie în care să pre-
domine sentimentul fundamental-uman și anume acela de
iubire. Sigur că acestă noțiune are multiple sensuri și o sumă
de adresabilități. Există iubirea fundamentală, și anume aceea
de cel/ cea pe care și-o dorește sufletul, iubirea față de divini-
tate, față de natură, față de patrie, față de locurile natale etc.
Se mai vehiculează ideea că poezia se poate scrie până la 18-
25 de ani apoi vine vremea prozei sau a criticii literare. Nimic
mai neadevărat și exemplul cel mai la îndemână este eternul
Goethe cel care la aproape 80 de ani a realizat opera
fundamentală a literaturii uiversale, Faust, și exemplele ar
putea continua. Ceea ce realizează poeta Doina Harnagea în
această carte intitulată Destinul trandafirului este un exemplu
despre felul cum un creator știe să se contopească întru
destăinuire și adorație. Trandafirul a fost și este unul dintre
motivele poetice de o ampă răspândire pe întreaga planetă. Și
ne gândim la clasicii persani mai întâi pentru că această
formulă poetică, catrenul, le aparține.  O adevărată odă a
bucuriei exprimă Doina Harnagea  chiar din primul catren al
cărții: Privește ceru-nalt cu brațe de lumină,/ Găsește
veșnicia în strălucirea lor din depărtare,/Fiindcă-n jurul tău,
aici, pe cărările de tină/ Stăpână pare-a fi doar clipa
trecătoare. Fiecare dintre catrenele acestei cărți  propune citi-
torului o reflecție asupra condiției trecătoare, dar și  speranța
că: În plină toamn-au înflorit castanii și că : Lumina s-a rotit
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încă odată-n jurul lumii,/ Destinul s-a-mplinit în anul secun-
dar. Ea a găsit de cuviință să-și axeze creația poetică pe atât
de dificilul de realizat stil poetic, Catrenul, cu care încearcă
să-și convingă cititorul că nici o modalitate de a scrie poezie
nu este desuietă atunci când este realizată cu har. Destinul
trandafirului poate fi  considerară o carte de o calitate cu totul
specială pentru că așa cum susține și Ligia Iacob în consisten-
ta și extrem de solida, ca argumentație, prefață: Tablourile
dedicate timpului, neiertătorul, neîndurătorul trecător care ne
sfărâmă bucurie și ne marchează nostalgiile, sunt pentru
autoare, într-o notă neo-romantică, o manieră de a-și propria
condiție… Și de aceea poeta și-a ordonat volumul pe capitole
care vorbesc, poetic, despre: Trecere, Destin, Suspin și
Nesfârșire, capitole încărcate de trăire metafizică existențială.
Desigur, asocierea trandafirului cu iubirea nu este deloc
întâmplătoare având în vedere că Omar Kayyam a cântat cu
predilecție trandafirul. Ca și privighetoarea mută care nu a
reușit să-i întoarcă binețea trandafirului. Înfuriat până peste
poate, acesta nu mai vru să-i vorbească deloc din acea clipă.
Copleșită de mâhnire, cu inima frântă, privighetoarea se
retrase într-un cotlon al grădinii de unde înălță către
Creatorul tuturor o rugă arzătoare, cerându-i să o înzestreze
cu glas. În marea sa milostivire, Creatorul îi hărăzi cel mai
frumos glas din lume. Iată suportul liric pe care Doina
Harnagea îl folosește în creația sa, și rezultatele sunt
deosebite. Este un drum dificil, un drum cu multe obstacole,
așa cum este și viața, dar la capătul acestui drum, așa cum
spune Ligia Iacob, pe Doina Harnagea o așteaptă întâlnirea
cu poezia.  În fond Destinul trandafirului nu este altceva decât
destinul unor trăiri intense, a unor înălțări  spre slavă a senti-
mentelor încărcate de iubire. Și vom descoperi, în acel
întuneric luminos altarul de-nchinăciune pentru a putea
descoperi și cunoaște vraja începutului de lume, început de
lume care este propriu fiecăruia dintre noi știind că lumea de
pe pământ începe odată cu nașterea noastră și se termină  cu
plecarea în lumea cerurilor veșnice unde: În noaptea cea de
primăvară/ Cu strălucire m-ai împodobit./Îmbrățișarea
noastră-atât de rară/ Din gânduri și din vise-a răsărit.

Lucia Pătrașcu, Clipa de taină a cărților (A patra întâl-
nire cu cartea), editura Lucas, Brăila, 2022, 244 p. Gânduri
însoțitoare semnate de Ion Trancău și  Dumitru Anghel.

Într-o ținută grafică deosebită, la editura Lucas din Brăila
își face apariția o carte de excepție, intitulată Clipa de taină a
cărților ( A patra întâlnire cu cartea). De excepție pentru fap-
tul că autoarea, Lucia Pătrașcu își frânge din timpul de creație
și face  pertinente comentarii despre unele cărți ale
confraților, brăileni, dar nu numai. Gestul domniei sale mi se
parte de toată lauda, mai ales acum când creatorii sunt mai
preocupați de propriile lor cărți de literatură originală și mai
puțin de cele ale confraților. Pe mulți chiar îi suspectez că nu
mai au timp să mai și citească, dar asta este o altă problemă.
Aceasta a patra întâlnire cu o carte în clipa de taină a cărților
aduce în fața cititorilor cărțile, printre altele ale unor scriitori
cum ar fi: Dumitru Anghel, Valentina Balaban, Eduard
Claudiu Brăileanu, Viorel Coman, Vera crăciun, Vasile și

Elene Fluturel, Nicolae Grigigore
Mărășanu, Vasile Mandric, Vasile Ponea,
Petre Rău, Ion Trancău, Mihai Vintilă etc,
autori din diferite zone ale țării, ceea ce ne
lasă să credem că totuși cărțile își au dru-
mul lor de...mătase spre inima citirorului
și că pot fi citite în diverse locuri din țară.
Sigur că aceasta se întâmplă prin grija,
aproape, exclusivă a autorilor și nu a unor
servicii de librării. Descoperim aici un
amplu și pertinent comentariu la o carte, cred eu foarte
interesantă și importantă, semnată de reputatul critic și istoric
literar Viorel Coman, carte intitulată Provincia magna,
cuprinzând creația scriitorilor din Provincia de sud-est, Brăila
și Bărăganul, scriitori ce s-au impus în literatura română cu
cele mai subtile forme de existențe a balcanismului literar.
Lucia Pătrașcu, în comentariul său, ne spune că în această  a
lui Viorel Coman se vorbește despre: Nae Ionescu, Vasile
Băncilă, Mihail Sebastian, Dumitru S. Panaitescu –
Perpessicius, Constantin  Sandu-Aldea, Panait Istrati, Fănuș
neagu, Ilarie Voronca, Nicolae Grigore Mărășanu, Petre
Bălănică – Nicăpetre și Vasile Parizescu, nume care sunt de
excepție în literatura română. Ce este de o reală evidență în
cartea doamnei Lucia  Pătrașcu, spune eu că este atașamentul
deosebit față de confrații brăileni, cunoscuți sau mai puțin
cunoscuți dar autori de cărți remarcabine și pe care ea îi
evidențiază reușind să-și facă cititorul să devină interesat de
cărțile lor. Nu mă voi apleca prea mult peste cărțile
confraților , să nu semene cu un comentariu la un comentariu
pentru că nulte dintre aceste cărți nu am avut șansa să le
citesc, dar după lectura  acestei călătorii în lumea cărților pe
care ne-o prezintă autoarea, cu siguranță voi încerca să
descopăr cărțile și să le citesc. Iată de ce truda unor scriitori
precum Lucia Pătrașcu este cu atât mai remarcabilă. Este o
adevărată provocare spre lectură făcându-ne cunoștință cu
autorii și cărțile lor, care timide ocupă rafturile bibliotecilor.
Demersul domniei sale are un caracter reparatoriu și de aceea
o felicităm pentru cartea aceasta și pentru truda ei de a nu lăsa
să se aștearnă praful uitării pe cărțile pe care le evidențiază
sau le-a evidențiat.

Iosif Roca, Serafina, din zori până în amurg, editura
ePpubilishers, București, 2022, 310 p. Cu o prefață semnată
de Cezarina Adamescu, intitulată Sufletul locului privegheat
de un înger. Apariția acestui roman, Serafima din zori și până
în amurg, scris de Iosif Roca și care este de fapt primul roman
dintr-o trilogie ne convinge că universul satului românesc, cu
toate avatarurile lui, este o mare sursă de inspirație.
Asemenea unei  adevărate saga românească, în acest roman
este descrisă, de-a lungul a mai bine de un secol și jumătate,
viața dintr-un sat moldovenesc, a unei familii de țărani, nici
prea bogați dar nici săraci, harnici, dar supuși și unor tare care
bântuie mediul rural.  Personajele romanului se succed, într-
o ordine firească, de-a lungul acestui interval dar, din neferi-
cire, multe dintre ele sunt victime ale unor practici oculte,
practici apărute în urma invidiei și a dorinței de înavuțire
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nemeritată,  pentru dorința de a avea
acces la comoara care este mereu căutată
de unii sau de alții care sub această
patimă, își găsesc sfârșitul în mod tragic.
Taina acestei comori este pătrată și
transmisă, ca un mare secret, din tată în
fiu și dezvăluită abia în ultimile clipe de
viață. Adevăratul personaj al romanului
eu îl consider acel pisc, Mamelonul, la
care se face mereu trimitere, ca la un

adevărat înger protector. Romanul Serafina din zori până în
amurg surprinde, cu lux de amănunte o mulțime de lumi
suprapuse ca într-o adevărată roată a timpului și autorul, Iosif
Roca construiește, cu ajutorul amintirilor mamei Serafina,
dar și a mesajelor transmise din gură în gură de la începu-
turile acelei așezări și până în zilele noastre, cu toate datinile,
obiceiurile și toate tarele care stăpânesc anumite personaje
malefice. Cunoscător, până la detaliu al întregului univers
dintr-un sat din centrul Moldovei,  Faraoani, un sat cu oameni
destoinici în mare parte, autorul aduce în prim plan date
despre întocmirea actelor notariale, despre educarea copiilor
în școală și la biserică, despre numărul fluctuant al celor dori-
tori să învețe carte, despre apariția rușilor, dar și a
comuniștilor în comună și în întreaga Românie, pentru că ast-
fel s-au derulat lucrurile în toată țara, prin inspectotul
Ifrimovici, despre comportamentul uman, individual dar și
colectiv, ca într-o adevărată anchetă sociologică.
Emoționantă este, acel roman în roman, în care personajul
feminin, Serafina, își etalează o sumă de calități cu care e fost
dotată și pe care autorul le evidențiază, cu lux de amănunte.
Stoicismul, demnitatea, înțelegerea buna cuviință, pe un fun-
dament religios, fac din acest personaj un adevărat model,
demn de urmat și de rememorat. Prozatorul Iosif Roca își
informează, prin mijloacele narațiunii cititorii, facând din
localitatea Faraoani, sat predominant de catolici practicanți,
un adevărat personaj colectiv,  personaj care, așa cum scrie el
este: Un loc foarte frumos. Mamelonul, acest Deal minunat,
face parte din istoria satului și are legenda sa. Se spune, din
străbuni, că a venit un înger și a făcut să curgă, chiar de aici,
dintr-un izvor, lapte pentru un nou născut, a cărui mamă
murise, ucisă de tâlhari. Legenda mai spune că el este
strămușul nostru. Această adevărată lecție despre istoria
locului natal  străbate de la un capăt la altul întregul roman,
dând astfel consistență și interes pentru lectură.Și așa cum
spune în prefața la această  carte Cezarina Adamescu acest
roman este unul:  care suscită interesul, din care ai multe de
învățat, dacă ești dispus să înveți. O carte inspirată din
Cartea Cărțilopr, izvorul Cuvântului Bun și ziditor de suflete.
După lectura romanului, Serafina din zori până în amurg,
scris de Iosif Roca, poți afla lucruri emoționante și intere-
sante, unele inedite, despre traseul unei familii, dar și al unui
sat prin inima unui veac și jumătate de istorie, un sat care a
trecut prin calvarul comunismului, când au fost deposedați de
toate bunurile. Sub aura malefică a acelei comori, devenite o
utopie dar și un adevărat blestem, multe dintre personajele
acestui roman sfârșesc într-un mod, aparent misterios fiind

supuse practici oculte.

Oana Frențescu, Emoții dersculțe, editura PIM, Iași,
2021, 196 p. Prefață semnată de criticul și istoricul literar
Ioan Holban

O lume aproape apocaliptică,
decojită de realitatea, adeseori confuză,
surprinde în poeziile sale, Oana
Frențescu, în acest nou volum al său, sug-
estiv intitulat Emoții desculțe, ducându-
ne cu gândul dar și cu imaginația la trăiri
sincere, dezinhibate când:  noaptea albă
lungește pereții/ astupă geamul devreme/
și uneori adoarme-n călimară...ca singur
loc în care această realitate poate lua
forma vorbelor alintate, care, topesc orbita cosmică. Un ușor
abulism, combinat cu fantastul, dar și cu halucinația și cu
reveria, conturează viața din rezervația betonului, unde se
poate percepe cel mai bine haosul interior în care, vrând
nevrând poetul/poeta locuiește ca într-o clepsidră, atrofiat de
timp. Din această alveolă de beton ea urmărește cum: ifosele
moderne sunt aranjate oblic în rochia decolorată/ și paharele
lungi… pentru că, așa cum spune și în poezia Visare ilogică:
visarea ilogică urcă pe rafale de gând/ dincoace de veșnicie,
și noaptea absorbită în pernă trimite vise în larg/ în
închipuiri cu tine ieșite din matcă/ pe rozul aprins din fuga
trimpului. Emoțiile sale desculțe încearcă să contureze trăirile
profunde ale unei ființe aflate între zero și unu, infinitul și
punctul fix, ca punct de sprijin. Atmosfera degradantă
recepționată expresionist o determină pe Oana Frențescu să
scrie versuri ca acestea: lumea mea s-a oprit/ într-un crin gal-
ben/ iluziile se-nvârt spânzurate/ cerul se contractă/ cdrul se
dilată/ clopotul bate toaca// vorbele repetate se alearcă în
cerc/ neabsorbite de aer/ lumânările ard în valuri galbene.
Aceste imagini halucinante par desprinse dintr-un tablou
cubist, tablou în care formele, cândva concrete și coerente se
dispersează, devenind amorfe. Emoțiile desculțe ale Oanei
Frențescu reușesc să definească o lume specială, o lume în
care poezia își găsește un loc aparte. Decorul poeziei din
Emoții desculțe e unul apocaliptic, pe alocuri, în secvențe
expresioniste, într-un presentiment de smoală și  sub un cer
vânăt, subliniază în prefața sa Ioan Holban, cu morți arși în
spitale într-o liniște de uraniu și într-o dezlănțuire de la nord
la sud a morții fără hotare. Poemele din Emoții desculțe sînt
despre o ființă, suspendată, năruită într-un exil sub mască
cenzurată de virus. Oana Frențescu este una dintre revelațiile
poeziei din stricta noastră actualitate literară. Cu siguranță că
vocea lirică a Oanei Frențescu se va auzi tot mai mult și se va
impune în această lume în care, vorba ei, vântul mestecă frun-
ze/ femeia plânge/ cuvintele patogene cad încleștate violând
încăperea/ se-ntunecă cerul/ mîini desperechiate smulg
imagini din stelele oarbe...

Emilian MARCU
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La propunerea Comitetului de Conducere al Filialei
Iași a USR, în data de 31 martie 2022, Consiliul Local al
Municipiului Iași a aprobat acordarea titlului de cetățean de
onoare scriitorilor: Nichita Danilov, Gellu Dorian și Valeriu
Stancu . Reamintim că în ședința din 28 februarie 2002,
Consiliul Local al Municipiului Iași a aprobat acordarea
acestui important titlu scriitorului Constantin Parascan.

Joi, 24 martie 2022, la Biblioteca Centrală Universitară
„Mihai Eminescu”, Sala B.P. Hasdeu, a avut loc lansarea
volumului de poezie STATUI DE APĂ, apărut la Editura
Timpul, autor Caliopia Tocală. „Frapantă în poemele
Caliopiei Tocală este cromatica lor foarte specială, origina-
lă, potențând forța de distrugere a «armei de foc» care e
Celalălt”, precizează criticul Ioan Holban, cel care semnea-
ză prefața cărții.

Evenimentul a fost moderat de Cassian Maria Spiridon,
președinte al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România. Cartea a fost prezentată de Livia Iacob și
Valentin Talpalaru.

Cu ocazia împlinirii a 185 de ani de la nașterea lui Ion
Creangă și a 90 de ani de existență a bustului scriitorului
amplasat în Parcul Copou (bust realizat de sculptorul
Dimitrie Bârlad), Casa de Cultură ,,Mihai Ursachi” a
Municipiului Iași, în parteneriat cu Filiala Iași a Uniunii
Scriitorilor din România, a organizat, marți, 1 martie 2022,
evenimentul ,,Din dragoste pentru Ion Creangă”. Astfel, la
bustul marelui scriitor, a avut loc o slujbă de pomenire, ofi-
ciată de preot paroh Vasile Vaida, de la Parohia ,,Sf.
Nicolae” din Copou și s-au depus jerbe. În Sala „Diotima”,
despre Ion Creangă și opera marelui povestitor au vorbit:
Constantin Parascan, Constantin Dram, Cassian Maria
Spiridon, Adi Cristi. 

Vineri, 1 aprilie 2022, la Librăria Cartea Românească
Educațional a avut loc lansarea volumului de poezie
Protestul brazilor de Crăciun, autor Răsvan Popescu. De la
fricile omului de rând, frica de moarte, până la diferitele
schimbări pe care omenirea le trăiește, transpuse în versuri,
acestea sunt câteva dintre temele abordate cu un limbaj
degajat de către autor. Cartea a fost prezentată de Marius
Chelaru, Petru Frăsilă și Vasile Burlui. Moderatorul
acțiunii: Cassian Maria Spiridon.

Joi, 7 aprilie 2022, Biblioteca Județeană „V.A.
Urechia”, în colaborare cu Reprezentanța Galați-Tecuci a
Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România a organizat

lansarea unor cărți semnate de Pr. Marcel Miron (Vise pe
Tabor, Poeme din anticamera vieții, volume apărute la
Editura Timpul, Iași), George Coca-Lob (Reflecții cu lecții:
de la Mihai Bravu la Babadag, Editura Neverland,
București) și Sterian Vicol (O sută și una de poezii, Editura
Academiei Române, București).Invitați speciali: Lina
Codreanu, Theodor Codreanu și Viorel Dinescu.
Evenimentul a fost moderat de scriitorul și criticul literar
Adi G. Secară.

În fiecare an, de Ziua Mondială a Poeziei, la
Memorialul Ipotești au loc lecturi poetice, activități prin
care este promovată poezia română și edificat dialogul din-
tre poeți și cititori. Anul acesta, Memorialul Ipotești a orga-
nizat un maraton de poezie la care au participat poeți din
trei județe: Gellu Dorian, Stelorian Moroșanu, Vlad
Scutelnicu (Botoșani), Vasile Baghiu, Radu Florescu,
Giuseppe Masavo (Piatra Neamț), Mihaela Grădinariu,
Constantin Severin, Alexandru Ovidiu Vintilă (Suceava),
care au citit poeme proprii, câte un poem de Mihai
Eminescu, dar și câte un poem din opera unui alt poet.

Memorialul Ipotești – Centrul National de Studii
„Mihai Eminescu” a organizat luni, 11 aprilie 2022, la
Liceul tehnologic „Stefan cel Mare” din Vorona, acțiunea
Poeți în dialog – Cassian Maria Spiridon și Vasile Tudor,
scriitori membri ai Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România. Despre opera celor doi poeți a vorbit criticul lite-
rar Mircea A. Diaconu. Moderator: Lucia Țurcanu.

Cărțile pentru Premiile Filialei Iași U.S.R. pe anul 2021
se pot trimite prin poștă, sau depune personal, la sediul
filialei din Iași, str. Grigore Ureche 7, până pe data de 15
septembrie 2022. Festivitatea de acordare a premiilor va
avea loc pe data de 11 noiembrie 2022.

Cărțile săptămânii
Începând cu luna ianuarie 2022, pe site-ul filialei

Iași, www.uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro, sunt prezentate,
în format video, cele mai noi apariții ale scriitorilor membri
ai Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. În rubrica
„Cărțile săptămânii”, președintele filialei ieșene Cassian
Maria Spiridon prezintă cărțile autorilor. Cărțile prezentate
în luna martie 2022 sunt: 

Vasile Iancu – Mereu, despărțiri, editura Junimea.
Constantin Munteanu – Demonul iubirii, editura

Cetatea Doamnei și Demonul Puterii, editura Cetatea
Doamnei.

Doina Guriță – Livada de măslini, Editura Timpul.

Ana PARTENI

V A R I A



Livia Ciupercă – Firimituri înstelate, editura Studis;
Antologie de teatru, editura Studis.

Indira Spătaru – Năvod peste trup, editura ROCART.
Viorica Șerban – Trei femei și un bărbat, editura

Timpul.
Dorian Obreja – Îndrăgostit de frunze sau pom, editura

Princeps Edit; Catalizadorul, editura Junimea.
Daniel Corbu – Solilocvii despre artă și spectacolul

lumilor, editura Princeps Multimedia; Daniel Corbu despre
Daniel Corbu, editura Princeps Multimedia.

I.E. Torouțiu, „Ani de ucenicie”, ediție îngrijită de

Liviu Papuc, editura Timpul.
Mihaela Grădinariu – Oglindă pentru spaimele luminii,

Editura Eikon.
Rodica Popel – Cărarea dintre ierburi, editura Timpul.
Mircea Platon, Treptele umbrei, editura Ideea

Europeană.
Marius Chelaru – Ion Pillat și poemul într-un vers.

Receptări de ieri și de azi, editura TIMPUL
Nichita Danilov – Omul din eprubetă, Editura Polirom
Valeriu Stancu – Lumina din regatul umbrei, editura

Cronedit.
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ZILELE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE
ediția a XXVI-a, 12-14 mai 2022

REGULAMENTUL 
DE ACORDARE A PREMIILOR ANUALE 

ALE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE

În perioada 12-14 mai 2022, în cadrul Zilelor revis-
tei, juriul, format din Cassian Maria Spiridon –
președinte, Mircea Platon, Marius Chelaru, Dragoș
Cojocaru, Antonio Patraș, Liviu Papuc, membri,
acordă premiile anuale ale revistei, după cum urmează: 

– premiul de Debut;
– pentru cărţi şi autori de poezie;
– pentru cărţi şi autori de proză;
– pentru cărţi şi autori de teatru;
– pentru cărţi şi autori de critică;
– pentru cărţi şi autori de eseu;
– pentru promovarea literaturii române în alte spaţii

culturale, inclusiv prin traduceri de calitate (unul pînă
la trei premii de ediţie);

– premii de excelenţă;
– premiul Opera omnia
Un autor nu poate primi decît o singură dată în

viaţă premiul revistei CONVORBIRI LITERARE,
indiferent la ce secţiune a fost premiat; nu poate fi lau-
reat, în anii următori, şi la alte secţiuni. Excepţie face
premiul Opera omnia, care poate fi acordat unui autor
care a mai fost premiat la una din secţiunile
menţionate. 

În funcţie de concluziile la care va ajunge juriul,
pot fi secţiuni la care nu se vor acorda premii, fiind
transferate la alte secţiuni.

Acelaşi juriu acordă şi Premiul Naţional „Iacob
Negruzzi” pentru cea mai bună revistă literară şi
Premiul Naţional „Titu Maiorescu” pentru critică
literară. 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR
JOI, 12 mai 2022
Orele 17.00-17.30

Deschiderea manifestărilor

Orele 17.30-19.00
Simpozionul: 

Alexandru Tzigara-Samurcaș (1872-1952), director
al revistei Convorbiri literare 

(ianuarie 1924 – februarie 1939)
• Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici”, 

Sala „Mihai Ursachi” •

VINERI, 13 mai 2022
Orele 9.30-11.00

Simpozionul: Diplomație culturală 
la Convorbiri literare

Orele 11.00-12.00
Lansare cărți 

DIPLOMAȚIE CULTURALĂ 
LA CONVORBIRI LITERARE: 

Serbările de la Putna (1871) și Beilic (1875); 
Iraclie Porumbescu, Scrieri;

Antologia BIBLIOTECA REVISTEI 
• Casa cu Absidă „Laurențiu Ulici” •

Orele 18.00-19.30
Acordarea Premiilor anuale,

a Premiului Naţional „Iacob Negruzzi” 
pentru reviste literare şi a Premiului Naţional „Titu

Maiorescu” pentru critică literară.
• Primăria Municipiului Iași, Sala „Vasile Pogor” •



Lună plină de sunete de liră, fără mască sau
opreliști, cu dezlegare la bairamuri literare mai
scorțoase sau cu adaos de cele lumești. Oricum la noi
sună trompeții a festivitate, cu dumnealor, veliții
Convorbirilor literare așezați în divanul istoriei,
judecînd și măsurînd din negura pozelor, fapta noas-
tră, a celor care cercăm a le mîntui lucrarea. Vivat,
crescat, floreat! Estimp, noi dedați la mulcomă lectu-
ră, mergem către Strada Caișilor, la sediul Ateneului
băcăuan spre aflare de novitele. Cum ar fi, bunăoară,
Poezia poveștii, cartea scrisă de Andrea H. Hedeș și
cîntărită sensibil de Liviu Franga. Este vorba despre
o carte de povești în cheie modernă. Scrie Liviu
Franga: „Noua înfățișare a poveștii moderne – situată
al mijloc de drum între basmul tipic românesc și
povestea în cheie science-fiction – nu se îndepărtează
nicidecum de statutul genului. Dimpotrivă îl accen-
tuează printr-un element fundamental: atmosfera de
basm”. Multe provocări la lectură. Adrian Jicu suge-
rează că ar trebui să aruncăm o privire spre cartea
Anei Săndulescu: La topirea ghețarilor iar Ecaterina
Crețu spre cea a lui Constantin Juncu, Povestea
cărților minore. Ne oprim cu plăcere la grupajul liric
al Mihaelei Grădinaru din care ne grăbim să cităm:
„Tu semn, eu carte./ Iubire parte peste parte,/ Ca o
catrință-nvârtită pe trup,/ Țesătură de vorbe, ce-ntru-
na se rup./ Vrâstă cu vrâstă, degete-mpiedicate/
Lipesc sigilii, fluturi spate-n spate,/ Sărutări cu aripi,
cu antene, cu jar”. Și, pentru că tot pomenirăm de
Andrea H. Hedeș, să batem și la porțile Neumei,
acolo unde este domnia sa director. Spre a ceti glosele
lui Horia Gârbea despre Poezie, pandemie, constatînd
cum genul care predomină la vremi de restriște este
cel liric: „Iubesc poezia și stimez poeții. Sunt totuși
contrariat de cît de mulți autori îmi trimit poezii spre
publicare sau evaluare și cît de puțini îmi propun un
eseu, un articol pe o temă ( culturală) inedită, un stu-
diu substanțial și original”. Ne întîlnim și în acest
număr cu Gheorghe Grigurcu. Dar nu în ipostază de
depozitar de panseuri ori citate cu tîlc ci de poet:

„Pretutindeni ascunsă/ în artere și-n cești/ în nori și-n
pubele/ în scorburi și-n clopote/ în năvoade și-n raf-
turi/ în dosare și-n crengi/ în telefoane și-n cizme/ în
poduri de case și-n haine/ în bazine și-n vizuini/ ca să
iasă din cînd în cînd/ la iveală în locul Domnului/
sacrilegă” (Poezia). „Cîntă zeiță, patima cruntă” ce
nouă pe Shakespeare în varianta Gârbea ne-aduse! Iar
în numărul acesta, sub titlul În căutarea lui
Shakespeare, periplul traducerilor la care a purces, cu
o biografie specială care urcă spre frageda vîrstă de 7
ani cînd, scrie el, a văzut la televizor celebrul Hamlet,
cu Laurence Olivier. Și de acolo, povestea curge pe
frumoasa albie a spectacolelor și regiilor notorii după
opera lui Will! Multă poezie, proză, teatru, dialoguri,
traduceri din literatura universală ba chiar și amănun-
te despre „sosia istorică a fictivului Pașadia”. Din
Porto Franco un alt bun rămas pentru profesorul,
traducătorul Constantin Frosin: „Ces oiseaux au bord
du sommeil/ Se réunissent autour de leurs nids,/ Se
mettent à l’abri entre les feuilles –/ Allons, bonne
nuit!”. Sterian Vicol ne invită la o promenadă prin
loja poeziei scrisă de doamnele literaturii noastre, de
la Veronica Micle la Ana Blandiana, Magda Isanos,
Constanța Buzea, Gabriela Melinescu. Un număr
care este în bună parte dedicat aniversării Anei
Blandiana, cu amintiri evocate și semnate de Angela
Baciu sau reverențele Virginiei Dimofte Chiriac, ale
lui Paul Aretzu ori Dan Anghelescu ca să ne oprim
doar la cîțiva dintre omagiatori. În siajul unei aniver-
sări mai vechi cu o lună, Magda Ursache face un gest
similar în propriu-i stil, alert și acid, pentru Nicolae
Breban – o oază de normalitate. A trecut un an de
cînd Ion Gheorghe a trecut Styxul și, parcă uităm tot
mai mult și tot mai des pe cei care s-au retras pe
nemerit în singurătate și tăcere în ultimii ani (aș putea
deschide o listă substanțială !), așa că gestul revistei
este unul meritoriu, iar noi ne grăbim să vă reîmpros-
pătăm memoria: „Nu sunt nici bătrân nici ticălos/ să
nu mă bucur iarăși de viața ta/ nici jos nu mă trage
vârsta mea nici sus;/ doar îmi stă deasupra capului ca
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o spadă/ azvârlită, și zi de zi amenințându-se pe sine”
(Când iubiți, cereți pâine!.) În Contemporanul ne
atrage atenția un incitant dialog între Nicolae Breban
și Ionuț Vulpescu fostul ministru al Culturii, un dia-
log mai vechi, scos din arhiva fostului ministru. Iată
o rețetă pentru succes. Întreabă Ionuț Vulpescu:
„Cărui fapt îi datorează un scriitor notorietatea? Ce
contribuie la consacrarea unui scriitor?” Și răspunsul
maestrului: „Insistența în publicare. De aceea e greu
deseori de diferențiat între un scriitor cu adevărat
talentat și unul care e foarte prezent. Insistența
înseamnă să ai organul acela pentru publicitate, pen-
tru relații, pe care uneori scriitorul bun nu-l are. De
aceea în primii timpi câștigă scriitorul care are acest
organ pentru relații. Uneori se întâmplă cazuri drama-
tice, cum a fost cazul lui Bacovia, care n-avea organ
pentru relații (…) Săracul Bacovia, n-avea simț pen-
tru public relations și de aceea, cu 40 de ani întârzie-
re, critica și publicul au descoperit că e un mare poet,
la fel de mare ca Arghezi”. Mai admirăm Surâsul
Prințului Mîșkin, al Nesuferitului și preaiubitului
prinț cu Aura Christi maestră de ceremonii și ne
cufundăm în Glose pe marginea vieții și lumii lui
Vasile Alecsandri sub ghidajul lui Ioan-Aurel Pop.
Trecem Atlanticul spre o întîlnire cu bilingva revistă
Lumină Lină. Și întîlnirea cu părintele cărturar
Theodor Damian și colegii domniei sale întru
redacție. Un număr cu numeroase semnături cunos-
cute din țară, de la Florentin Popescu, Dan
Anghelescu, Pompiliu Crăciunescu la Theodor
Codreanu ori Bedros Horasangian. Ne oprim la
atenționarea lui Florentin Popescu, părecum că se
apropie Centenarul Urmuz: „La acestea și la încă
multe altele m-am gândit când am consultat calenda-
rul literar al anului în care tocmai am intrat, 2022, și
am aflat că la 17 martie începe ceea ce mulți numesc
„Anul Urmuz”, timp în care este celebrat unul din cei
mai originali și bizari scriitori din întreaga noastră
literatură”. Dăm paginile revistei și ne oprim la
comentariul lui Pompiliu Crăciunescu la o deja
cunoscută lucrare în coordonarea acad. Eugen
Simion și prof.univ. dr. irinel Popescu: Maladia lui
Eminescu și maladiile imaginare ale eminescologilor
apărută mai an la Fundația Națională pentru Știință și
Artă. O lucrare care ar trebui impusă tuturor celor
care glosează pătimaș și pe lîngă subiect, întreținînd
la focul mic al amatorismului și imposturii un folclor
păgubos. Sigur, studiul lui Pompiliu Crăciunescu nu
se oprește la acest nivel al comentariului: „Așezat sub

zodia corectitudinii științifice, volumul Maladia lui
Eminescu și maladiile imaginare ale eminescologilo-
rîmi induce un gând cu dublă față. Pe de o parte, car-
tea se constituie prin însăși natura sa într-o viguroasă
pavăză contra altei „corectitudini” i.e. corectitudinea
politică ale cărei spectre nu se mărginesc să sluțească
doar „ziua cea de azi”, ci se răsfrâng și către trecut,
anamorfozându-l în felurite chipuri”. Adăugăm și noi
urările de rigoare la aniversarea MIhaelei Albu, și
dînsa redactor șef dinspre partea română a revistei, și
ne grăbim spre ultima escală de la România literară.
Evident că evenimentele tragice din coasta Europei
nu te pot lăsa indiferent, așa că este firească atitudi-
nea – poate în primul rînd – a oamenilor de condei.
Scriu, citind editorialul războiul ca revelator semnat
de Nicolae Manolescu dar și monstruozitatea în
direct a lui Gabriel Chifu sau internaționala teroristă
a lui Mircea Mihăieș. „În urmă cu două decenii, pri-
mul număr al României literare din anul 2002, inau-
gural „Anul Caragiale” cu ultimul articol încredințat
de Zigu Ornea redacției revistei”. Așa începe artico-
lul lui Vasile Spiridon, momente în timp, plecînd de la
ediția din 2021 a Momentelor îngrijită de Dan Gulea
cu prefața lui Ștefan Cazimir. Un scurt popas asupra
acuzelor din epocă de exces de caricaturism îl face
Vasile Spiridon, evidențiind schimbările de ton ale lui
Caragiale: „Nu te mai saturi să- vezi și să faci haz de
ei”, amuzament „pi conta lor” dar și replica dură : „Îi
urăsc, mă!” pentru a reveni la sentimente mai
„pașnice”: „Ce drăguți sunt!” Replici spuse și con-
semnate în timp și discuții cu I. Slavici, G . Ibrăileanu
sau Paul Zarifopol. Ne oprim și la grupajul de poeme
semnate sde Claudiu Soare: „Un om se poate prăbuși
în sugestiile miracolului,/ în îndepărtarea tăcerii./
Explicația nu va fi niciodată în poezia miracolului./
Miracolul face să fie ceea ce ni se pare că nu poate fi./
Ceea ce gândirea nu poate gândi decît după miracol”
(Infinit). Dintre numeroasele provocări la lectură
girate de comentarii critice, o amintim, subiectiv, pe
cea referitoare la traducerile lui Petru Creția din
Vechiul Testament, grupate sub titlul Cinci cărți din
Biblie la Editura Humanitas sugerată de Cristian
Pătrășconiu.
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„Bun găsit. Numele meu este Elena-Mihaela Gliga.
Îndrăznesc a vă contacta în speranța că încă o picătură
de frumos în oceanul acesta imens al cuvintelor, nu tul-
bură, ci ajută la creșterea «mareei» de cititori! Am
nădejdea că veți găsi câteva clipe din prețiosul dumnea-
voastră timp pentru a deschide fișierele anexate. Aici
veți afla o scrisoare de intenție care subliniază dorința
mea de a păși în lumea cărților, precum și recenzia celei
mai noi cărți publicate de autoarea Emilia Amariei. Sper
să nu deranjeze în nici un fel acest email. Totodată, voi
înțelege dacă spațiul redacțional este limitat și recenzia
nu poate fi publicată. Vă mulțumesc anticipat pentru
timpul acordat, iar în speranța unui răspuns din partea
dumneavoastră, vă transmit un gând curat și de sănătate!
Vă doresc o primăvară înfloritoare și caldă! Cu deosebi-
tă considerație, Elena-Mihaela Gliga, Las Vegas,
Nevada, SUA” – Elena, textul tău, scris cu căldură și
afecțiune, nu este o recenzie literară propriu-zisă ci mai
mult un exercițiu de admirație pentru autoarea romanu-
lui Flavia. În limita spațiului rubricii noastre, vom
reproduce  doar începutul: „Am avut șansa de a o
cunoaște pe scriitoarea Emilia Amariei în altfel de
veșminte, nu în calitate de poet, prozator sau romancier.
O zăream «fugitiv» prin cartier, pe când eram doar oco-
pilă/adolescentă. Mereu emana o eleganță greu de des-
cris, care îmi crea un soi de admirație tacită asupră-i.
Iată că, după mulți ani, am redescoperit-o pe doamna
Emilia Amariei ca fiind un slujitor al scrisului. Și nu
unul oarecare... deoarece cuvintele domniei sale sunt ca
o mană cerească pentru cititori, mai ales pentru cei
legați strâns de obștea străbună, de patrie, de glie. Prin
poeziile, prin articolele sale și, acum, și prin romanul
Flavia cu ale sale trei volume, prin anexarea Porții spre
veșnicie, autoarea ne ține făclia aprinsă spre a găsi pute-
rea să visăm, să sperăm, să credem în noi! Un miracol!
Acela de a scrie în plină armonie cu Universul! Acela de
a schimba oamenii prin carte! Agerimea scrisului stă în
sângele-i de moldoveancă, iar firea-i cumpătată e o
caracteristică ardelenească. Născută în Sabasa, comuna
Borca, județul Neamț, a fost adoptată cu drag de melea-
gurile  ardelene.  Ce împletire  de  culturi!   A fost
îmbrățișată de colegii de breaslă, din Ardeal. Se bucură
de o activitate publicistică bogată, cu interviuri și
apariții televizate, numeroase prezentări și lansări de
carte, participări la festivaluri internaționale și naționale
de poezie, de literatură patriotică. Este o ființă plină de
compasiune și găsește mereu calea să rămână un om sta-
tornic, plin de demnitate, breaz. Scriitorii nu cuantifică

timpul în secunde, minute, ore, zile și nopți, pentru ei
există doar clipa inspirației, divinatoare, care pare-a fi
infinită pentru Amariei. Ea scrie neobosit, creează
momente presărate de umanitate, aprinde dorințe și
unește oamenii, atât prin cuvinte așternute pe file, cât și
prin discursurile calde ocazionate de întâlnirile pentru
lansări de cărți, culegeri de antologii sau alte evenimen-
te culturale. Cu cât citesc mai mult din scrierile domniei
sale, cu atât îmi vine să o asemăn și mai tare  cu Dan
Brown pentru nota mistică și cu Paolo Coelho pentru
caracterul psihologic și fantastic. Ca să citești Flavia,
trebuie să fi pregătit să trăiești prin ea. Nu e un roman
de dragoste! Nu este unul istoric! Nu-i de investigație!
Și nici filozofic! E un roman despre viață! Poate chiar
despre a ta! Citind-o, am descoperit că fragmente întregi
erau rupte din realitatea mea, așternute mai apoi pe filele
romanului Flavia. Parcă, Emilia Amariei ar fi pătruns
subtil în mădularele mele, în cele mai minuscule celule
din corpul meu, în mintea mea și-n sufletul meu și cu un
clește ar fi extras stări, trăiri, amintiri… Și, da!… am
avut nevoie de timp să-mi pot înfrunta trecutul! Drept vă
zic, la unele capitole mă opream din citit!  De tot! Nu
răzbeam din cauza durerii… a rănilor ce nu s-au cicatri-
zat…”. 

„Numele meu este Ioan Stroia, sunt student maste-
rand la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din
Cluj-Napoca, fost șef de promoție la nivel licență. Fac
cercetare în domeniul chimiei organice și al chimiei teo-
retice. Am obținut o bursă de practică, iar momentan mă
aflu în Franța, la Institutul European de Membrane. Sunt
pasionat de chimie, dar nu numai. Îmi place poezia, dar
în aceeași măsură și filosofia. Cel mai mult îmi plac
scrierile lui Nichita Stănescu - un geniu al poeziei. 

Ocazional mai scriu și eu poezii. Nu le-am trimis
niciodată pentru a fi analizate de un bine cunoscător al
artei. Dar mi-am făcut curajul de a vă trimit dumnea-
voastră câteva dintre scrierile mele, cu gândul că le veți
analiza și în cazul în care considerați că sunt demne de
revista Convorbiri Literare, atunci să le și publicăm. 

Aștept cu nerăbdare și drag un răspuns din partea
dumneavoastră. Vă mulțumesc anticipat! Cu gânduri
bune și sinceritate, Ioan Stroia” – Da, Ioan Stroia. În
ciuda unor poticneli și șovăieli „tehnice”, aceste crâm-
peie de idei inteligente și simple stau sub semnul poe-
ziei. Cred că ai talent nu numai la inginerie chimică ci și
la poezie. Să fie într-un ceas bun!
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ANTOLOGIA CURIERULUI: Ioan STROIA

***
au iunie sânii tăi goi
când îmi numără coastele
de la 1 la 7 și înapoi,
au iulie coapsele tale acoperite
cu flori de iasomie în delir,
au gust buzele tale 
a vin sfințit de îngeri în potir 

***
ochii tăi îmi par cunoscuți 
dintr-o vreme a sufletelor 
în albul lor construiesc copiii 
oameni de zăpadă 
și într-adevăr
noțiunea de viu 
se răspândește în toate 
cele pe care le privești 
zdrobește-mi aerul de coaste 
și lasă-l așa distorsionat 
să-mi ducă în plămâni 
urma sânilor pe piept 

***
ce-aș mai privi cum ploaia 
se-ntoarce înapoi în nori 
cu mirosul părului tău 
întins pe umerii mei sonori
stau cu timpul 
la Polul Nord al unui vis cu tine
eu îți număr zâmbetele 
și uit că există rece
iar el îți numără secundele 
și uită că trece 
secunde, demisecunde, unde 
lasă-mă să transpun aceste secunde - 
chiar la mijlocul acestei poteci -
în unde
te voi săruta
și minutele nu vor mai fi seci

***
un somn profund și lin mă cuprinde
de liniștea mersului unui cerșetor
în urma căruia miroase a talpă arsă și tocită
și a metal proaspăt sudat de un scriitor,
și-ai zice că n-are cum să fie rece
atâta timp cât pământul arde
din mila unei femei
care stă pe o bancă
și din pântecele căreia
visez că mă nasc 

***
soția este un om sfânt,
în care Dumnezeu a pus toată puterea mea:
doar cu ea de mână
îmi mai pot convinge inima
să pompeze sânge 
înspre vârful degetelor.     

*** 
îi povestesc soarelui la amiază
cum greierii cântă prin iarba infinită
să prindă și ei o rază
de tine zâmbită.
Și-i cânt albastrului în cer vopsit
foșnetul mersului tău 
prin miros de fân cosit 
când ne-ntoarcem pe-nserat 
de la umbra amiezii
sub care ți-am povestit și cântat   

***
la umbra dorului de tine
îi ca la umbra unui mălin,
aici secundele niciodată nu se coc în timp,
aici gândurile doar dinspre viitor vin, 
să mă rupă din acest trecut
și să mă ducă la umbra dorului
de ziua în care te-am cunoscut
și să scriu poeme pentru iarbă, cer și soare
despre tălpile tale sub care dorul nu mai doare,
să scriu câte-un vers pe câte-un nor 
despre privirea ta prin care îngerii învață ce-i acela zbor
și să-ți citesc apoi, așa pe-nserat,
cum natura, la umbra acestui copac stând, ne-a visat 
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Curierul de ambe sexe este al cititorilor care doresc să se afirme în literatură. Cei care au îndrăzneala să ne convingă
că au ceva de spus, cu talent pentru asta, trebuie să ne trimită cîteva texte (poezie, proză, teatru, eseu critic), scrise citeţ,
lizibil, cu respectarea normelor gramaticale clasice, pe suport de hîrtie sau electronic (obligatoriu cu diacritice – TEXTE-
LE FĂRĂ DIACRITICE NU SE PUBLICĂ!)  şi să aştepte un răspuns, care nu va întîrzia foarte mult. Ne interesează şi
cîteva date despre autor. Cei ale căror texte ne vor convinge prin originalitate, concizie şi, mai ales, talent literar, vor intra
în atenţia noastră, promovîndu-i la „Antologia curierului”.

Manuscrisele se pot trimite pe adresa poştală, la sediul redacţiei, sau pe două e-mail-uri, nicu_sava@yahoo.com sau
convlit95@yahoo.com. Toate scrisorile îşi vor afla răspuns doar în paginile revistei.




