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În lumea fluidă a digitalizării, de cele mai deza-
struoase efecte au parte copiii mici, bebelușii,
preșcolarii, în general în grădiniță și ciclul primar.
Sunt perioade în care creierul este în formare, cu
mare deschidere spre receptare și învățare, cu un
mecanism formativ care se dezvoltă și se permanenti-
zează în această perioadă. Conform datelor
Institutului Robert Koch din Berlin, citate de
Manfred Spitzer (Demența digitală. Cum ne tulbură
mintea noile tehnologii, traducere Dana Verescu,
Humanitas, 2020) în Germania anului 2007, 15%
(1,9 milioane) dintre copii și tineri sunt supraponde-
rali, iar 6,3% (800 000) sunt obezi. Procentajul
copiilor și tinerilor supraponderali crește cu vârsta;
astăzi este aproximativ dublu față de acum 20 ani.

Păstrînd proporțiile, dacă am avea o astfel de sta-
tistică în spațiul românesc, am descoperi procente
mai mult decît alarmante privind numărul celor
supraponderali și obezi. „Cel mai cumplit lucru este
că nu copiii sunt vinovaţi de asta, ci adulţii. Nu numai
că le permitem copiilor noştri să petreacă şase ore pe
zi în faţa ecranelor, deşi ştim că asta duce la lipsă de
mişcare şi obezitate. În plus, îi bombardăm şi cu sfa-
turi greşite în ce priveşte alimentaţia: în timpul pro-
gramelor de desene animate dintr-o dimineaţă obiş-
nuită de duminică, copiii văd în medie o dată la cinci
minute o reclamă la un aliment, iar aproape toate ali-
mentele la care se face reclamă la televizor sunt nesă-
nătoase” (Manfred Spitzer). Reclamele destinate
copiilor și care în mod obișnuit însoțesc filmele pe
care ei le frecventează, sunt cauza principală, cum
afirmă un studiu american pe acest subiect, a
supraponderabilității. Televizorul îngrașă, și știm și
de ce, cum subliniază specialistul în neuroștiințe:
„Copiii învață foarte repede conţinuturile care le sunt
oferite. Experimentele cu copii de grădiniţă arată că
aceştia au învăţat conţinutul reclamelor după doar

câteva repetări şi reacţionează pozitiv la produse: li
se par bune şi le aleg. După cum se ştie de mai bine
de trei decenii, copiii tind să generalizeze în cazul
produselor, astfel încât o atitudine pozitivă condiţio-
nată de reclama la un produs se transferă şi asupra
altor produse similare. În plus, copiii generalizează şi
dincolo de ce văd pe ecran; de pildă, ei recunosc un
personaj care apare la televizor pe pachetul de cioco-
lată”. 

Reclama-i sufletul comerțului și cauza obezității
celor tineri și foarte tineri, un fenomen planetar; aici
globalizarea a învins.

„În SUA, copiii încep să se uite la televizor, în
medie, la vârsta de 9 luni, iar 90% dintre copii se uită
regulat la televizor înainte de împlinirea vârstei de 2
ani. Ca atare, reclamele de la televizor se adresează
ţintit acestei grupe de vârstă, ceea ce are drept conse-
cinţă, printre altele, faptul că la începerea şcolii un
copil cunoaşte peste 200 de nume de mărci şi produ-
sele corespunzătoare. Numai în SUA industria publi-
citară cheltuieşte anual 10 miliarde de dolari pentru
influenţarea comportamentului alimentar al copiilor,
iar partea leului o deţin reclamele televizate. Copiii
sub 5 ani văd anual peste 4 000 de reclame la alimen-
te nesănătoase”. (M. S.)

La această vîrstă simțul critic încă nu-i cristalizat,
astfel ei sunt expuși unui bombardament necruțător al
reclamelor fără a avea minime instrumente psihice și
mentale de apărare, protecție și discernere. Asistăm la
comportamente alimentare patologice, la adicție ali-
mentară, devin pur și simplu dependenți de anumite
produse, indiferent cît ar fi de dăunătoare pentru
sănătate. Reclama la anumite alimente pentru copii a
asigurat și asigură profituri enorme concernelor ali-
mentare; situație care se perpetuează și la adulții care
în copilărie au fost îndopați cu tot ce-i mai nesănătos,
dar nu mai pot ieși din acest cerc vicios, sunt cu totul
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dependenți de ceea ce au deprins și i-a încîntat ali-
mentar la o vîrstă fragedă.

„Din punct de vedere social, epidemia de obezita-
te e un dezastru: pe baza datelor şi rezultatelor publi-
cate, se estimează că publicitatea TV pentru alimen-
tele nesănătoase orientată spre copii va provoca pe
termen lung 20 000 de decese în mai puţin de un an
şi cheltuieli pentru sănătate de 15 miliarde de euro.
Căci organismul celor prea graşi din copilărie are
timp să dezvolte cu mare probabilitate o tulburare
cronică – pe lângă diabetul de tip II, pot apărea can-
cerul, afecţiuni ale articulaţiilor şi oaselor, ba chiar şi
tulburări psihice, ca să le amintim doar pe cele mai
importante”. (M.S.)

Salvarea este eradicarea reclamelor la alimentele
nesănătoase, interzicerea lor, așa cum este legiferat în
țări precum Suedia, Marea Britanie, Coreea de Sud.
Vom apuca și noi să vedem aplicată o astfel de deci-
zie în România? Poate urmașii, și nici ei… Nu vreau
să mă iluzionez.

Viața unui copil supraponderal, care va ajunge
aproape sigur un adult supraponderal,  este cu totul
diferită de a unuia normal.

Îndreptățite sunt remarcile profesorului german:
„Cine nu a trăit niciodată fericirea dată de mişcarea
fizică (plimbare, înot, fotbal, alpinism) îşi va resimţi
toată viaţa corpul ca pe o povară, împotriva căreia va
lupta întreaga viaţă. Nu numai că va trăi mai puţin,
dar va fi şi mai nefericit”.

De hrană nu doar trupul ci și creierul, mintea
noastră au nevoie – hrana mintală fiind informațiile
pe care să le absoarbă întru formarea și dezvoltarea
sa. Numeroase sunt studiile care argumentează statis-
tic că mediile digitale nu sunt o hrană pentru minte,
mai ales în cazul copiilor.

„Aşa cum alimentaţia trebuie să fie adecvată
digestiei, şi hrana mentală trebuie să fie adecvată
minţii. Bebeluşii nu suportă friptura de porc cu car-
tofi prăjiţi şi varză acră, de aceea îi hrănim cu piu-
reuri şi alimente potrivite”. (M.S.) Nu altfel trebuie
să procedăm și cînd alimentăm creierul, unul în for-
mare și avid să absoarbă cît mai multă cunoaștere,
una cu adevărat de folos în viață. Din păcate, dintr-un
sentiment de culpabilitate, din lipsă de timp, din
nevoia firească de odihnă, eventual în fața televizoru-
lui, după orele de muncă părinții sunt dispuși, fac
eforturi financiare spre a le asigura micuților toate
jucăriile și aparatele propuse pe diverse canale ca
fiind cele mai „necesare” și întru totul adecvate pen-

tru educația lor. „În ultimii ani, în Germania au apărut
programe, TV sau pe DVD, realizate special pentru
aceşti părinţi şi adresate copiilor mici. Un studiu
american a dezvăluit că baby-video-urile realizate
pentru copii  începând cu vârsta de o lună, jocurile
video pentru copii începând cu vârsta de 9 luni şi
emisiunile TV pentru copii începând cu vârsta de un
an fac parte acum din viaţa cotidiană a numeroase
familii”. (M.S.) 

În curînd vom fi și noi invadați cu astfel de apa-
rate, pandemia fiind un argument suplimentar și chiar
motivant. 

„Într-un articol pe tema televiziunii pentru copii,
publicat de Spiegel-online pe 14 februarie 2011, se
spune: «Industria TV are de câţiva ani un nou grup-
ţintă: copiii între 4 şi 24 de luni. Aşa-numita baby-TV
a devenit între timp o industrie de 500 de milioane de
dolari. Dacă în anii ‘70 vârsta la care începea consu-
mul regulat de emisiuni TV era de patru ani, acum
este de patru luni»”. (M.S.)

O realitate care depășește puterea noastră de a
imagina care va fi soarta acestor bebeluși dopați cu
astfel de mijloace digitale. Situație nu doar îngrijoră-
toare, ci alarmant de gravă.

De altfel, în SUA, din datele la care apelează
neurospecialistul german (de precizat sunt date  de
acum mai bine de un deceniu, aproape toți copiii de
doi ani se uită la televizor, la DVD-uri sau clipuri
video dedicate lor. La bebeluşii de sub un an, consu-
mul e de aproximativ o oră, iar la copiii de doi ani e
de peste o oră şi jumătate pe zi. Toate acestea intră
în contradicţie cu recomandările pediatrilor ameri-
cani, care interzic consumul de media vizuale copii-
lor de sub doi ani, limitându-1 la o oră pe zi pentru
copiii de sub trei ani.

Și tot aici, o realitate care e tot mai frecventă și la
noi, peste 80% dintre copiii între 2 și 3 ani pornesc
singuri televizorul și manevrează și alte aparate din
aceeași categorie. Cine privește în jur, acasă, dar și în
mijloacele de transport în comun, de altfel – oriunde,
copiii cît de mici manevrează cu voia părinților smar-
tphonul cu mare dexteritate. Copiii, cum bine știm,
imită ce fac părinții lor. Semnificativ pentru atitudi-
nea celor care se ocupă de copii este că intenționat îi
îndeamnă spre utilizarea aparatelor digi. Manfred
Spitzer citează din același articol din Spiegel-online,
evidențiind încă o dată inconștiența părinților care nu
realizează cît rău le fac copiilor: „Crize de insomnie
în pătuţurile bebeluşilor americani: când furnizorul
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de cablu care avea în grilă emisiunea BabyFirst a tre-
buit să-şi întrerupă programul anul trecut timp de
câteva ore noaptea, panica a cuprins multe familii. S-
au înregistrat sute de apeluri de la părinţi disperaţi
care nu ştiau cum să-şi consoleze copiii. Aceştia erau
obişnuiţi să adoarmă privind imaginile din emisiunea
BabyFirst, adică privind imaginile generate pe calcu-
lator cu acvarii pe o muzică plăcută”.

Fenomen care pînă nu demult părea specific doar
SUA, unde televizorul este deschis 24 din 24 de ore,
s-a aclimatizat, a devenit frecvent, cum spune specia-
listul și în Germania, aș adăugă, fără a mă gîndi că
sunt în eroare, și în România, implicit în UE.

Părinții, pentru liniștea lor preferă să-i posteze în
fața televizorului sau a altor mijloace digi, în loc să le
îngăduie copiilor să se joace în aer liber, să socialize-
ze cu alți congeneri etc. Iar acum, pandemia i-a blo-
cat cu totul în casă, inclusiv sistemul educațional s-a
desfășurat/se desfășoară on line, cu efectele neurolo-
gice care încep să se remarce și medical.

Concluzia la care a ajuns cercetătorul german,
una întru totul îndreptățită,  este că timpul petrecut în
fața ecranului unei instalații video de copiii pînă la
trei ani e timp irosit.

Un caz de care am aflat de curînd, o fetiță din
România, din părinți români, nu a vorbit pînă la șase
ani, interval în care a urmărit constant filme video
pentru vîrsta ei, filme în engleză. Cînd s-a hotărît să
vorbească, se adresa în engleză cu fraze și cuvinte
preluate din aceste filme.

Limba maternă, sunetele ei sînt percepute și
însușite la un an și jumătate: „Un nou născut, ne
spune savantul german, poate distinge perfect toate
sunetele tuturor limbilor din lume. La copiii de un an
se vede însă efectul învăţării limbii materne: pot dis-
tinge perfect sunetele ei, în schimb nu mai sunt în
stare să distingă sunetele care lipsesc din limba
maternă. Putem spune că s-au specializat în sunetele
limbii materne; recunosc ce au perceput frecvent, şi
nu recunosc ceea ce pentru ei nu există”. (M.S.) În
urma experimentelor, cu apel la DVD prin care
bebelușii să învețe o anumită limbă, s-a concluzionat:
mediile electronice nu au dus la nici un fel de
învățare. „Acest rezultat intră în contradicție flagran-
tă cu numeroasele oferte multimedia pentru copii
mici, respectiv pentru părinţii lor, care cheltuiesc
mulţi bani fiindcă îşi doresc ce e mai bun pentru copi-
ii lor. Dar dacă sunt expuşi o parte considerabilă din
timpul în care sunt treji unui mediu digital, din care

nu pot învăţa nimic, spre deosebire de expunerea la
lumea reală şi oamenii reali, copiii vor învăţa mai
puţin. Cine îşi așază copilul în fața ecranului pentru a
învăţa riscă să obţină o influență negativă asupra dez-
voltării mentale a acestuia. În fond, bebeluşii îşi
petrec cea mai mare parte din viaţă dormind. În rest,
sunt alăptaţi sau hrăniţi, trebuie spălaţi, îmbăiaţi şi
îngrijiţi. Dacă în fazele (relativ rare) în care sunt treji,
atenţi şi capabili să absoarbă cunoştinţe sunt puşi în
faţa unui ecran este în principiu acelaşi lucru cu a-i
duce într-o pivniţă. Căci în fața ecranelor colorate și
lângă difuzoare vor învăța și se vor dezvolta mental
la fel de puţin ca în pivniţa întunecată. Fac o
comparație atât de brutală pentru că studiul descris
mai sus arată într-adevăr că ecranele mediilor nu
numai că nu contribuie deloc la învăţare în prima
copilărie, dar pot chiar să inhibe grav capacitatea de
învățare. Și pentru că acești copii mici sunt adevărate
minuni în privința învățării, nu fac nimic cu mai
multă plăcere și, oricum, învață toată ziua, «mașinile
care împiedică învățarea», după cum le numesc eu,
au o influență negativă asupra educației lor”. (M. S.)
Apelul la mediile digitale au ca efect întîrzieri în dez-
voltarea limbajului, nu și cînd unul din părinți sau
bunici citesc zilnic copilului, rezultatul fiind pozitiv
și evident favorabil pentru dezvoltarea mentală a
copiilor mici.

Toată această agresivă reclamă în favoarea apara-
telor care sunt favorabile învățării are în spate doar
profitul financiar, cu zero efecte în îmbogățirea cog-
nitivă. O afirmație demnă, necesară de urmat pentru
cei care doresc copiilor lor șanse mai mari pentru un
viitor mai bun: „O bună dezvoltare a limbajului e
echivalentă cu accesul la orice carieră. Dimpotrivă,
dacă ai probleme cu dezvoltarea limbajului, vei avea
mai puține șanse în viață, și e mai puțin probabil să
urmezi o facultate, ceea ce îți poate aduce sute de mii
până la un milion de dolari (venit calculat pentru
întreaga viață)”.

Lectura cărților este cea mai sigură cale de
îmbogățire a limbajului cu efect sigur benefic asupra
viitorului. Cine știe să-și afirme cunoștințele va fi
credibil în fața unui posibil angajator.

Un alt studiu aplicat pe un eșantion de 1037 de
indivizi de la naștere pînă la maturitate, a evidențiat
cît de nefaste sunt mijloacele digitale în privința
educației. „La copii și adolescenți, se afirmă în stu-
diu, consumul tv era invers proporțional cu califica-
rea profesională obținută la 26 de ani. Cu cât copiii s-
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au uitat mai mult la televizor, cu atât a fost mai scăzut
nivelul de educație la care au ajuns la maturitate”.
(M. S.)

Există totodată o directă corelație între consumul
de mijloace digi și abandonul școlar înainte de
susținerea bacalaureatului, iar un consum redus de
urmărire a aparatelor favorizează urmarea și
obținerea unui atestat universitar.

Firma poloneză NEC a produs un robot pentru a
fi utilizat ca babysitter – Papero, acronimul lui
Partener-type Personal Robot. „Într-un clip video al
firmei NEC, care prezintă copii entuziasmaţi şi o
mulţime de roboţi, se găseşte următorul comentariu:
«Robotul babysitter construieşte relaţii cu copiii,
intrând în cercul lor acasă şi la grădiniţă. În timp ce-
i supraveghează cu blândeţe pe copii, le oferă expe-
rienţe noi. Credem că a avea partener un robot poate
fi o bună experienţă de învăţare pentru copii. [...]
Obiectul cercetărilor noastre actuale nu sunt roboţii,
ci ideea de a trăi cu roboţi». Nu îndrăznesc să-mi
închipui ce înseamnă pentru copiii mici să aibă con-
tacte cu un robot, şi nu cu alţi oameni. Nu cred că un
copil poate învăţa de la aceste maşini cele mai impor-
tante lucruri pe care le deprinde la grădiniţă, compe-
tenţa socială şi autoreglarea. Ca orice este nou, robo-
ţii vor reprezenta o distracţie pentru o vreme. Mai
mult, nu”. 

Și Papero prosperă, mai corect, producătorii lui se
îmbogățesc, iar copiii se tîmpesc, iar politicienii,
guvernanții, mass-media cu toții fac jocul
multinaționalelor care-i finanțează copios pentru a le
sufla în pînza prosperității lor și a imbecilizării celor
care le cumpără aparatele.

„Atunci cînd tehnologia, ne spune Einstein, va
înlocui interacțiunea umană, lumea va avea o
generație de idioți”. Care, normal, se va perpetua
printr-o generație încă mai tembelizată, dar, cel puțin
producătorii de aparate vor fi și mai bogați. Se știe,
copiii învață cu mare ușurință, au o mare flexibilitate
în a prelua foarte rapid noi cunoștințe, viteză care
scade cu vîrsta. Dacă la început acumulăm mult și
multe cu mare rapiditate, de la zece spre douăzeci de
ani  încetinește această viteză, învățarea noutăților se
face cu pași mai mici și mai lenți, urmînd un alt
mecanism cerebral de învățare.

„Maturizarea creierului uman, foarte îndelungată
în comparaţie cu cea a altor primate, a fost conside-
rată mult timp un dezavantaj. Abia de curând a deve-
nit clar că maturizarea creierului înlocuieşte de fapt

un profesor bun. Un bun profesor se asigură că înce-
pem să învăţăm lucrurile simple. Abia după ce le
învăţăm pe acestea urmează sarcini complexe, apoi şi
mai complexe.

În viaţa cotidiană (adică fără un profesor) suntem
expuşi celor mai diverse situaţii şi stimuli, a căror
structură se întinde de la «foarte simplă» până la
«extrem de complexă». Faptul că creierul se dezvol-
tă, iar la început nu poate prelucra decât structuri sim-
ple este o garanţie că iniţial va învăţa doar lucrurile
simple (prelucrare înseamnă învăţare!). Această idee
e foarte bine exemplificată de dezvoltarea limbaju-
lui”. (M. S.)

Cunoscutul pedagog Johann Henrich Pestalozzi
(1746-1827) considera că învățarea trebuie făcută cu
inima, mintea și mîna. Totul se învață în lumea reală
cu ajutorul obiectelor reale, nu virtuale. „De dezvol-
tarea creierului depinde direct transformarea procese-
lor cognitive simple în competențe mentale superioa-
re: cine n-a lăsat urme clare, precise și solide la nive-
lurile mai joase cu greu va ajunge la gândirea abstrac-
tă, de nivel superior. Inputul superior este oricum
determinat de nivelurile de jos”. Și Manfred Spitzer
argumentează în continuare cu exemple din universul
limbii: „S-a demonstrat că între oameni există dife-
renţe dobândite în copilărie prin procese de învăţare,
care se menţin şi la maturitate şi determină capacită-
ţile mentale ale adulţilor. De mult timp ştim, de pildă,
că sunetele limbii (fonemele) pe care nu le-am auzit
în copilărie nu pot fi diferenţiate la maturitate. Ceea
ce n-a putut lăsa nici o urmă la nivelurile inferioare,
pentru că acel model n-a fost prelucrat, nu poate fi
transferat la nivelurile superioare”.

Ștefan Odobleja, un precursor al ciberneticii și
primul care a aplicat legea feed-back-ului (legea
reversibilității) cu aplicabilitate, practic, în toate
domeniile, în lucrarea sa Psychologie consonantiste
(publicată în două volume, în anii 1938-1939 la
Lugoj și difuzată prin Librairie Maloine la Paris, a
fost editată în limba română în 1982, la Editura
Științifică și Enciclopedică, sub titlul Psihologia con-
sonantistă) în capitolul Principii, legi și reguli peda-
gogice sintetizează rolul profesorului în instruirea
tinerilor, cu accent pe identitatea în mare parte dintre
legile și principiile pedagogice și legile sau regulile
creației: „A crea pasiunea de a se educa, de a se
forma, de a se instrui, şi a dirija această pasiune –
acesta e rolul profesorului. El nu trebuie obligat să
injecteze în amănunt fiecare cunoştinţă în creierul
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elevului. Profesorul trebuie să fie apostolul fervent şi
înflăcărat care să-i contamineze cu entuziasm pe ele-
vii săi şi să-i îndrepte pe calea cea bună. Pentru rest,
elevul trebuie să meargă singur, pe picioarele sale
proprii. Inima profesorului şi sfaturile sale valorează
mai mult decît erudiţia sa. În locul profesorului-gra-
mofon trebuie substituit profesorul propagandist.
Rolul şcolii nu este de a umple cutia craniană a ele-
vului cu torenţi de cuvinte turnaţi cu forţa prin pîlnii-
le urechilor sale. Rolul său este mai curînd să-l obiş-
nuiască pe elev să se folosească de carte, insuflîndu-
i credinţa în ştiinţă şi încrederea în forţele sale pro-
prii. Ambiţia fiecărui profesor ar trebui să fie aceea
de a crea cititori asidui, pasionaţi, antrenaţi”. 

Admirabil este accentul pus pe carte, pe lectură
unul susținut, de altfel, în întreaga instruire culturală,
de la cititorii Bibliei pînă la contemporani, între care
pe unii i-am citat. De interes pentru ciberneticianul
român, acum opt decenii, dar și în stricta noastră
actualitate este necesitatea de a fi cultivate reacțiile,
tehnicile, praxiile, dexterităţile în general, înainte de
a se limita la practicarea unei anumite profesiuni.
Şcoala de cultură generală nu trebuie să-i învețe pe
elevi o singură meserie, ci meserii felurite, tehnici
multiple, dexterităţi variate. Nu o singură profesie, ci
elementele prime şi cele mai simple din fiecare profe-
sie. Nu exerciţiul, antrenamentul, perfecţiunea: ajun-
ge să schiţăm, să predăm un minimum de tehnică.
Cultura generală urmărește extensiunea și nu inten-
sitatea: nu trebuie, deci, aprofundată nici o meserie;
ajunge să se treacă în revistă toate ocupaţiile şi să se
tatoneze gusturile şi aptitudinile elevilor.

Fiecare elev ar trebui să înveţe să înoate, să plon-
jeze, să călărească, să pedaleze, să vîslească, să pati-
neze, să pescuiască, să vîneze; să alerge, să execute
sărituri, să escaladeze, să arunce pietre cu mîna sau
cu praştia, să arunce discul etc.

Fiecare elev ar trebui să ştie să folosească unele
instrumente uzuale: arcul, cuţitul, foarfecii, cazma-
ua, secera, pila, ferăstrăul, cleştele, rindeaua, etc. El
ar trebui să cunoască anumite dexterităţi: să lege un
nod, să coasă, să vopsească. El ar trebui să execute,
fie şi puţin, munci agricole, horticole, menajere şi
culinare. În esență, cerea normalitatea, e firesc să
instruim elevii pentru a fi oameni întregi, de la a bate
un cui la a manevra diverse și complicate aparate și a
înțelege, inclusiv, legile universului, dar toate cu
măsura necesară și nu, în final, în detrimentul unei
anumite specializări, nu-i cu putință atenționează

savantul, să practici la fel de bine și în același timp
extensiunea culturii generale și intensitatea în apro-
fundarea unei specializări. „Trebuie ușurat rolul
memoriei, nimic (sau aproape nimic) nu se va memo-
riza. Trebuie citit mult, şi ştiut unde se pot găsi, la
nevoie, detaliile asupra unei probleme oarecare. Nici
un fel de eforturi pentru a reţine cele citite: e suficient
a reţine ceea ce e esenţial, fundamental, nefolosindu-
se decît memoria spontană, automată, involuntară şi
neimprimîndu-se memoriei decît povara cea mai
uşoară cu putinţă. Nu trebuie memorizat decît mini-
mul necesar, adică: clasele, legile generale, tehnicile.

Nu trebuie să se facă nici un efort de memorie:
memoria elevului să fie depusă pe hîrtie. Trebuie să
se recurgă totdeauna la cărţi (la îndreptare): a şti unde
trebuie căutată fiecare problemă, fără preocupare de
păstrarea problemei însăşi. Trebuie să se recurgă mult
la simţuri (a vedea, a pipăi, a auzi etc.); multă gîndire;
multă acţiune; călătorii; lectură multă şi în toate
direcţiile posibile, fără a memoriza ceva; este sufi-
cientă memoria latentă”. (Ștefan Odobleja)

Savantul, încă acum opt decenii, îndemna
învățăceii să apeleze, să știe a căuta, în urma unor
lecturi cuprinzătoare, în ce îi preocupă, la îndreptări
echivalente astăzi cu spațiul digital, fără a neglija o
viață fizică și intelectuală foarte active.

Dar, cum spune și semioticianul italian în unul
din Pliculețele sale, cu trimitere la complexitatea
actuală a internetului, că materia nouă și fundamen-
tală de predat în școli ar trebui să fie tehnica selec-
tării informațiilor online, doar că acesta este un
meșteșug greu de predat, pentru că și profesorii, ca și
elevii lor, au fost la rândul lor vulnerabili în fața
acestei chestiuni. Or, deocamdată nici profesorii, cei
care ar fi normal să-i instruiască nu au la acest
moment capacitatea, știința de a promova noua mate-
rie, în care discernămîntul, capacitatea de a alege se
formează treptat, mai ales prin efort personal, prin
voință și tenacitate susținute în timp. Așa cum remar-
ca și Toby Walsh în 2062.Lumea creată de inteligența
artificială, subliniind că viteza mai mare a calcula-
toarelor nu asigură și o inteligență mai mare:
„Inteligența este produsul a multor factori. Ne ia ani
întregi de experienţă ca să ne antrenăm intuiţia. Şi de-
a lungul acestor ani de învăţare ne cizelăm şi abilita-
tea de a extrapola: preluăm idei din situaţii vechi şi le
aplicăm unor situaţii noi şi nemaiîntâlnite. Ne îmbu-
nătăţim cunoştinţele practice, ceea ce ne ajută să ne
adaptăm la circumstanţe noi. Astfel, inteligenţa noas-
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tră presupune mai mult decât gândirea rapidă pentru
a rezolva o problemă”. 

Cîteva din observațiile  savantului român privind
divergențele dintre interesele profesorului și cele ale
învățăceilor, dar și a școlilor în raport cu bibliotecile
sunt de evidentă și, se pare, de perpetuă actualitate:
„Profesorii sunt și ei factori de oprire a progresului
pedagogic, fiindcă sînt interesați. Interesul lor este
opus aceluia al educației. Ei cer mai mulți şcolari,
mai multe şcoli, mai multe clase, mai multe internate,
mai multe ore de program, mai mulţi ani de învăţă-
mînt, mai multă frecvenţă, mai multe examene, sala-
rii mai mari şi mai puţini elevi în fiecare clasă (adică,
serviciu mai uşor). Din instinct de apărare, ei combat
învăţămîntul particular şi auto-didacticismul. Ei com-
bat pînă şi cărţile, ale căror cunoştinţe ei ar vrea să nu
se propage decît prin intermediul şi prin gura lor.

Dacă profesorii combat învăţământul, şcolile,
combat bibliotecile: toţi banii sînt cheltuiţi aici pe
ziduri, pe decoruri de faţadă, pe întreţinerea unor edi-
ficii somptuoase, pe cînd bibliotecile lor nu sînt, decît
la intervale rare, dotate cu cărţi totdeauna în cantităţi
mai puţine decît ar trebui şi decît s-ar putea”.

Bibliotecile școlare comunale și orășenești și nu
numai – astăzi sunt o tristețe, dacă înainte de căderea
comunismului exista de bine de rău o colectură a
bibliotecilor prin care se asigura o actualizare cu
noile apariții, astăzi a dispărut cu totul interesul de
menținere la zi cu noile apariții, cele mai recente nu
depășesc anii ’90.

Ceea ce astăzi se neglijează cu program, chiar se
cultivă astfel de atitudini, iar pandemia a dus la cote
incredibile lipsa socializării, Ștefan Odobleja consi-
deră că este imperios și ar fi cu îndreptățire încă mai
puternic în contextual actual, în care viața socială se
limitează aproape exclusive la social media, că dacă
educația intelectuală trebuie să fie individuală, edu-
caţia morală şi socială trebuie să fie colective.
Fiecare trebuie să trăiască şi să guste viaţa în
comun, viaţa publică, viaţa de internat sau de cazar-
mă.

Pentru învățare și înțelegerea lumii, Manfred
Spitzer și nu doar el, consideră obligatoriu și implica-
rea experiențelor primare, precum numărarea cu ape-
lare la degete: „Capacitatea noastră de a folosi dege-
tele, şi mai ales numărătoarea pe degete din copilărie,
influenţează puternic capacitatea noastră de a opera
cu numere. Diferite studii demonstrează că acei copii
care în grădiniţă s-au jucat mai mult cu degetele

dobândesc apoi competenţe matematice mai înalte:
antrenamentul degetelor îmbunătăţeşte performanţele
matematice. Dacă vrem într-adevăr ca mai mulţi
copii aflaţi acum la grădiniţă să se specializeze în vii-
tor în matematică şi informatică, ce ar trebui să pre-
ferăm la grădiniţă: laptopurile sau jocurile cu degete-
le? Răspunsul ştiinţei e clar: jocurile cu degetele!”

Detaliile sunt mereu importante fapt remarcat și
la care s-a apelat totdeauna în procesul educațional,
însoțirea cuvîntului cu un gest adecvat fixează cele
învățate, gesturile fac parte din aminirile concrete
individuale, este ceea ce numește savantul german
memoria episodică.

În continuarea viziunii din Psihologia consonan-
tistă și Manfred Spitzer, pe alt palier, afirmă: „Modul
în care se invață ceva determină modul în care conţi-
nutul învăţat va fi memorat în creier. E limpede: cine
cunoaşte lumea doar dând clic pe mouse, aşa cum vor
adepţii pedagogiei digitale, îşi va aminti mai prost şi
mai încet ce a învăţat. Pentru că un clic cu mouse-ul
nu-i decât un act descriptiv, nu reprezintă o formă de
manipulare a unui obiect.

Cine este pe cale să cunoască lumea trebuie
neapărat să se orienteze către lumea reală. Când
înveţi conţinuturi pe calclator,  ele sunt reprezentate
mai slab în creier decât într-o abordare bazată pe
manipulare directă. Ştim că viteza mentală, direct
legată de inteligenţă, indică un coeficient de inteli-
genţă ridicat. Diferenţele de timpi de reacţie pot fi
chiar transformate în puncte IQ: în cazul datelor pre-
zentate aici se observă o enormă diferenţă (ca între
Einstein şi un idiot... şi nu exagerez!). Asta demons-
trează că descoperirea digitală a lumii împiedică
maturizarea creierului”.

Apelul la calculator, încă din primii ani de școală,
pentru a scrie un text provoacă un uriaș deficit inte-
lectual: „Stăpânirea sigură a limbajului scris contri-
buie decisiv la succesul şcolar, iar mai târziu la cel
profesional. De aceea un nivel de instruire optim în
privinţa cititului şi scrisului la grădiniţă şi la şcoală
este extrem de important pentru individ și pentru
societate”. (M. S.)

Neurospecialistul ține să sublinieze și efectele
neurologice benefice pentru cei care învață scrisul în
maniera clasică: „O lecție eficientă de citit şi scris,
bazată pe principii neuro-biologice de învăţare, poate
combate dislexia şi disgrafia provocate de modificări
în zone din creier responsabile de prelucrarea limba-
jului, care, la rândul lor, au grave repercusiuni asupra
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dezvoltării individuale”.
În Germania scrisul de mînă este discreditat în

favoarea scrisului digital, fenomen care ia amploare
și în România. Nu mai scriem de mînă, nu mai calcu-
lăm cu creionul pe hîrtie, avem aparatul care ne
servește prompt fără a ne solicita, fără a ne scoate,
Doamne ferește!, din hibernare vreo sinapsă.
Concluzia, una care înspăimîntă: „Având în vedere
larga răspândire a scrisului digital, nu-i de mirare că
tot mai frecvent copiiii au primul contact cu limba
scrisă în acest mod, iar mult mai rar citind cărți sau
scriind pe hârtie. Rezultatele primelor studii pe
această temă arată că digitalizarea crescândă a scrisu-
lui, care începe deja din copilărie, are consecințe
negative asupra capacității de a citi a copiilor și
adulților. Învățarea literelor la tastatură, în
comparație cu scrisul de mână, duce la o mai slabă
capacitate de a recunoaște literele”.

Scrisul de mînă asigură și stimulează fixarea prin
urmele mnemonice motorii a literelor însumînd toto-
dată recunoașterea lor; scrisul pe tastatură nu este
legat de forma literei. „Învățarea literelor prin scrisul
de mână e superioară celei prin intermediul instru-
mentelor video-digitale”. Copiilor nu tastatura le tre-
buie asigurată în grădinițe și școli, ci creioane.

Părinții, grijulii, sunt dispuși la orice sacrificiu
material pentru a le asigura progeniturilor aparate cît
mai performante, cu programe sofisticate, cu fel de
fel de jocuri, care sigur, nu le sunt, în realitate, de nici
un folos în procesul de instruire.

Interesant, în efectele jocurilor media asupra ran-
damentului școlar asistăm la ceea ce se numește feed-
back pozitiv: „S-ar putea spune că nu jocurile video
reduc randamentul școlar, ci un slab randament școlar
favorizează jocurile video. Ar fi vorba de un efect de
selecție (cine are note proaste se joacă), și nu de un
efect de antrenare (cine se joacă primește note mai
mici). (M. S.)

Specialistul în neuroștiință narează cîteva studii
realizate în Germania, într-un interval relativ scurt,
patru luni, asupra a două grupe de școlari: una cu
console video, a doua fără. Efectele negative au fost
vizibile asupra celor care aveau acces, zilnic la jocu-
rile video.

„În ce privește importanța rezultatelor pentru dez-
voltarea şcolară a copiilor, trebuie subliniat că efectul
a fost mai pregnant la scris, adică în dobândirea unei
capacităţi care poate fi considerată tehnica formativă
prin excelenţă. Cine are probleme cu scrisul va avea

apoi probleme şi la alte materii, de aceea efectele
consolei sunt perfide. Este ca în cazul televiziunii
pentru bebeluşi sau al laptopului de la grădiniţă: la
prima vedere, copiii par să se distreze şi să fie «sti-
mulaţi». Dar la o privire mai atentă se vede că ei nu
pot face nimic cu aceste medii: nu pot învăţa şi nu se
pot forma, în sensul cel mai larg al cuvântului”. (M.
S.)

Un studiu efectuat ca răspuns la întrebarea: în ce
mod schimbă utilizarea tot mai largă a mediilor
vizuale relațiile cu familia și prietenii?, are un rezul-
tat care normal ar trebui să descurajeze cultivarea
mediilor digitale.

Prima cercetare s-a desfășurat în anii 1987-1988,
cînd a fost luat în  considerare numai efectul televi-
ziunii și abia cu al doilea, cel din 2004, au intrat și
celelalte medii vizuale, cele care astăzi sunt domi-
nante. În primul caz, efectul constatat la tinerii de 15
ani este direct proporțional cu timpul alocat, astfel la
fiecare oră în plus de vizionare crește cu 13% riscul
unei relaţii mai puţin intense cu părinţii, şi cu 24%
riscul unei relaţii mai puţin intense cu congenerii şi
prietenii. (M. S.)

Cum era de așteptat, amplificarea posibilităților
de acces la alte mijloace vizuale au accentuat dimi-
nuarea socializării: „Răspunsurile au confirmat
raportul dintre utilizarea mediilor şi o relaţie mai
puţin intensă cu părinţii. Faţă de televiziune, consola
avea un impact negativ asupra relaţiei cu părinţii cu
20% mai accentuat.

Studii ulterioare au demonstrat că jocurile la con-
solă dăunează şi relaţiei cu congenerii şi prietenii.
Compararea celor două anchete făcute în aceeaşi ţară
arată şi creşterea clară a consumului de medii vizuale
– de la trei la şase ore pe zi – împreună cu reducerea
semnificativă a relaţiilor cu părinţii şi prietenii, de la
29,5% (părinţi), respectiv 28% (prieteni), la 23%
(părinţi), respectiv 22,9% (prieteni)”. (M. S.)

Aceste studii efectuate în Germania au fost reali-
zate acum aproape două decenii. Astăzi reducerea
relațiilor sociale cu părinții și prietenii depășește
sigur imaginația noastră.

Și totuși, auzim la radiourile publice din
România, și aceasta acum, nu mai de mult, cum sunt
apreciate și promovate niște tinere profesoare de la
un liceu dintr-un oraș de provincie pentru dotarea
smart completă a două clase de-a X-a și au promi-
siuni de sprijin de la părinți și sponsori pentru încă
două clase în care tabletele, televizoarele, mijloacele
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audio-video înlocuiesc complet tabla, creta, creionul
– inclusiv dialogul profesor-elev. Cu adevărat, am
înfrînt! „Aceste date, ne spune specialistul în
neuroștiințe, demonstrează că temerile privind conse-
cinţele negative ale renunţării la mediile digitale asu-
pra copiilor şi adolescenţilor sunt complet nefondate.
Mai mult, contrariul e adevărat, fapt dovedit şi de alte
studii: mediile digitale au un efect dăunător asupra
capacităţii empatice şi competenţelor sociale”. 

Toate aparatele la care sunt conectați tinerii
învățăcei duc la diminuări drastice ale empatiei între
congeneri, reduc capacitățile de relaționare socială.
Vom avea în jur nu doar idioți smart, ci și sociopați,
desensibilizați, fără compasiuni față de cei din jurul
nostru. „Ceea ce e valabil pentru consumul pasiv de
film și televiziune e valabil și pentru jocul activ pe
calculator sau la consolă. Într-un studiu efectuat pe
150 de școlari în vârstă de 10 ani s-a demonstrat că
există o legătură clară între jocurile digitale violente
și insensibilitatea în fața violenței reale”.

Suntem tot mai indiferenți la tot ce se întîmplă în
jurul nostru, suntem apatici, nici o mîrșăvie, fie ea a
celor din jur, fie a guvernanților, etc. nu ne mai
animă.

Și totuși, cum firesc subliniază Manfred Spitzer,
sistemul nostru de valori bazat pe libertate, egalitate
și dreptate socială presupune un altruism fundamen-
tal: numai în felul acesta societatea nostră poate
funcționa. Amenințarea virulentă la acest sistem de
valori, la care societatea a lucrat de-a lungul epocilor,
vine tot mai agresiv prin proliferarea aparatelor la
care suntem conectați din pruncie.

La toate acestea Manfred Spitzer are propriul său
răspuns, unul la care mi-ar fi greu să cred că sunt din-
tre acei care nu ar rezona: „Nu trebuie să ne fie indi-
ferent modul în care copiii şi tinerii îşi petrec timpul,
pentru că fiecare acţiune lasă o urmă în creier. În
cazul jocurilor pe calculator e vorba mai cu seamă de
înclinaţia spre violenţă, desensibilizare faţă de vio-
lenţa reală, izolare socială (!) şi un nivel scăzut de
educaţie. Dacă vreţi într-adevăr ca fiii voştri să ia
note proaste, iar când vor deveni adulţi să le pese mai
puţin de voi şi de prietenii lor – dar numai dacă vreţi
într-adevăr asta –, atunci dăruiţi-le console pentru
jocuri! Contribuiţi şi voi la sporirea violenţei în
lumea reală”.

Asistăm, este evidentă falia existentă între
generații, între cei maturizați înainte de digitalizare și
cei trăitori din naștere în universul social media, de

cei supranumiți nativi digitali (din sintagma engleză
digital native, calchiere după vorbitor nativ – native
speaker). „Orice individ care crește într-o comunitate
lingvistică are o limbă maternă. Nativii digitali au
aceeaşi caracteristică: patria lor e lumea digitală a
tehnicii informatice moderne. «Existenţa unui mediu
ce permite accesul la tehnologii digitale şi la internet
duce, în combinaţie cu o implicare activă în aceste
tehnologii, la o ruptură acută între generaţii», susţine
Chris Jones, referindu-se la ideea de bază a sintagmei
«nativ digital»” (M. S.).

Și Manfred Spitzer, pentru a fi și mai explicit,
apelează la datele publicate într-un articol din 2008,
deci în urmă cu aproape 14 ani, intitulat Understating
the Digital Natives, din care aflăm date privind con-
sumul digital al unui tînăr care la acel moment a
împlinit 21 de ani: 

– a trimis şi a primit în medie 250 000 de e mai-
luri sau sms-uri

– a petrecut în medie 10 000 de ore pe telefonul
mobil

– a jucat în medie 5 000 de ore jocuri video
– a petrecut în medie 3 500 de ore pe reţele de

socializare (de exemplu, Facebook). Acum, toate
aceste cifre s-au mărit de cel puțin trei patru ori.
Rămîne întrebarea „ce altceva se mai întîmplă în
viața unui astfel de consumator digital?!: „Nativul
digital tipic, portretizat aplicat de savantul german,
este periodic sau mereu online; se află mereu în legă-
tură cu prietenii și rudele prin e-mail, sms-uri și reţele
de socializare, ascultă muzică mai multe ore pe zi şi
face toate astea chiar şi când stă, seara, în faţa televi-
zorului sau joacă un joc video. Se trezeşte cu telefo-
nul mobil, înainte de a se da jos din pat îşi verifică
mesajele, rămâne online toată ziua, trimite ultimul
sms pe la ora 23 şi adoarme ascultând muzică la iPod
sau mobil.

Ce înseamnă pentru oameni, pe termen lung,
acest mod de viaţă? Revoluţia digitală, cum este
numită acum, este o binecuvântare sau un blestem?
Pornind de la studii din domeniul neuroştiinţelor şi
mai ales de la cercetările neuroplasticităţii şi dezvol-
tării cerebrale, putem spune cu certitudine următorul
lucru: stilul de viaţă al unui nativ digital nu poate să
nu aibă consecinţe”.

Și totuși, mulți, mai toți stipendiați de cei interesați
să-și comercializeze produsele, sunt încrezători,
optimiști asupra viitorului de aur al internetului. Asta
aflăm dintr-un studiu, Viitorul internetului, efectuat la
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final de 2011, unde experții în domeniu s-au arătat
optimiști în proporție de 55%. Dar au fost și peste 42%
care au ales varianta negativă: „În anul 2020 creierul
adolescenților şi al tinerilor adulţi obişnuiţi cu multi-
tasking va fi «conectat» altfel decât cel al oamenilor de
peste 35 de ani, iar acest lucru va avea consecinţe
nefaste și negative. Ei nu vor putea memora nimic,
folosind o mare parte din energie pentru a schimba
scurte mesaje sociale şi pentru a se angaja în conversa-
ţii şi în alte activităţi care-i distrag de la legăturile
autentice cu persoanele şi cu lucrurile. Nu au capacita-
tea de a reflecta şi nici de a sta în compania altor per-
soane. Vor depinde într-un mod aproape patologic de
internet şi de dispozitivele mobile. Modificările com-
portamentului de învăţare şi ale gândirii la tineri vor
avea în general consecinţe negative”.

Acum, în 2022, balanța pare a înclina în favoarea
celor cu o viziune negativă asupra „binefacerilor”
digitalizării.

Celor născuți după 1993, nativi digitali, le este
total necunoscută cum era lumea în absența calcula-
torului, internetului sau a motorului de căutare
Google apărut în 1998 și nici cum era cu putință să
existe viața fără telefoane mobile. Sunt cu toții
supranumiți generația Google. Generația care nu
folosește deloc internetul pentru a găsi informații sau
pentru a învăța, ci mai ales pentru a comunica cu
prietenii, lucru care înainte se petrecea, de exemplu,
în curtea școlii; o altă activitate consistentă pe inter-
net este descărcarea de muzică și de jocuri” . (M. S.)

Despre generația internetului cercetătorul german
citează cîteva afirmații semnificative: „S-au spus
multe despre presupusa capacitate a tinerilor care
folosesc mediile electronice. În special, faptul că
tinerii folosesc internetul mai creativ şi mai bine
decât educatorii lor, că se descurcă în general mai
bine cu tehnologia modernă a informaţiei decât părin-
ţii şi profesorii lor, pe scurt, că ar avea abilităţi tehno-
logice. Aceasta este cea mai larg răspândită opinie
despre tineri şi despre tehnologia informaţiei”.
Studiile amănunțite pe acest subiect nu au confirmat
o abilitate tehnologică superioară a acestor tineri față
de cei născuți, trăiți înainte de 1993. Marele handicap
este incapacitatea generației Google de a evalua
corect semnificația diferitelor surse; ei nu pot face
deseori deosebirea între autoritatea surselor bune
(de exemplu studii științifice) și a surselor rele (datul
cu părerea). Ei judecă calitatea surselor «doar
superficial, în cazul în care o fac» și de fapt «nu sunt

în stare și nici nu vor să evalueze sursele de informa-
re»”. (M. S.)

Lipsa discernămîntului, o lipsă care implică lipsa
unei culturi generale care să-ți asigure posibilitatea
interpretării corecte a celor livrate de internet, vine la
pachet cu un cîmp al cunoașterii redus și extrem de
incosistent. „Cine știe deja foarte mult poate face rost
prin intermediul acestui motor de căutare sau al altor
surse de cele mai noi, mai detaliate şi mai recente
informaţii care încă îi lipsesc. Preştiinţa funcţionează
ca un filtru care permite unui om să aleagă cele mai
relevante rezultate dintre cele 50 sau 50.000 oferite
de motorul de căutare. Nu există mecanisme online
capabile să înlocuiască această abilitate. De aceea
este absurd să afirmi că memoria poate fi înlocuită de
cunoaşterea hyperlinkurilor şi URL-urilor. Acestea
nu se traduc în competenţă şi astfel nu sunt valabile
ca filtre” (M. S.).

Cum am mai menționat deja, iluzia că avem la
dispoziție oricînd motorul de căutare prin care aflăm
„răspunsuri” la orice întrebare are ca efect pe termen
mediu și lung deteriorarea capacității de a memora.
Apelînd la același studiu Manfred Spitzer notează:
„Generația Google este o generație cut and paste.
Părerea lor (a celor care au efectuat studiul n.n.) este
confirmată de multe dintre referatele și tezele descăr-
cate de pe internet, precum și de cazurile de plagiat
foarte frecvente mai ales la politicieni”. Cu plagiatul
la politicieni ocupăm sigur unul dintre locurile de
frunte în Europa. La copy-paste, învățăceii și politi-
cienii sunt „profesioniști”.

„Însușirea unei cunoașteri adevărate, atenționează
încă o dată Manfred Spitzer, nu se face nici printr-o
navigare superficială, ci prin dezbatere activă, prin
formularea de întrebări, prin analizare şi sintetizarea
unor conţinuturi noi. Este cu totul altceva decât trans-
miterea de biţi de la un mediu de stocare la altul. Am
văzut că dăinuirea conținuturilor în creier depinde de
profunzimea prelucrării. Navigarea superficială e un
proces rapid. Când un lucru nu e înţeles în adâncime,
e evident că nu va fi nici ţinut minte!” 

Ne aflăm într-un context în care, la toate niveluri-
le, de la profesori la guvernanți se cere reforma în
învățămînt, universități noi, moderne, digitalizate,
smart, etc. totul în refuzul a ceea ce tradiția a confir-
mat privind calea sigură de preluare și fixare a
cunoștințelor: „Învățarea are loc atunci când există o
relaţie personală între mentor şi student sau când
unul îl poate motiva pe celălalt? A învăţa înseamnă să
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ațâți un foc, nu să umpli un recipient. Metafora trans-
miterii informaţiei – de la programe de învăţare onli-
ne la creier – nu ia în calcul acest dat fundamental”.

Să ne amintim ironia lui Socrate din Diotima, la
adresa lui Agaton care-l invită alături de el în capul
mesei: „Ce bine-ar fi, Agaton, dacă înţelepciunea ar
avea darul să se scurgă, ori de cîte ori ne atingem unii
de alţii, de la cel ce are mai multă la cel cu mai puţi-
nă; să fie aşa, ca apa care trece prin fitilul de lînă, din
vasul mai plin spre cel mai gol! Dacă înţelepciunea ar
fi astfel, eu aş preţui acum mult faptul de-a sta lîngă
tine. Cred că în acest moment m-aş umple de multă şi
frumoasă-nţelepciune de la tine”. De mii de ani se
știe, indiferent cît s-au încercat și alte metode pentru
învățare, transferul de cunoaștere nu-i echivalent cu
umplerea unui recipient , ci travaliu personal intens și
de durată de însușire și fixare a celor învățate.

Tehnofilii susțin că inteligența colectivă asigură
noi forme de prelucrare a informațiilor colective, cu
beneficii ce nu pot fi neglijate.

Manfred Spitzer răspunde, alături de alți numeroși
experți în internet, că aceste activități poate că au
succes pe piață, pentru că reduc costurile muncii
mentale prin automatizare și externalizare, dar nu
contribuie deloc la educaţia şi la formarea individu-
lui. Oamenii nu sunt peşti, furnici sau insecte. Marile
realizări mentale se produc în creier. Da, ele presupun
educaţia (cu ajutorul altora) şi schimbul cu alţii: şti-
inţa înseamnă să vorbeşti cu alţii! Acelaşi lucru este
valabil pentru toate realizările culturale, printre care
se numără şi ştiinţa. Dar Gioconda, Sonata lunii,
Visul unei nopţi de vară, Faust, calculul integral, teo-
ria relativităţii sau demonstraţia ultimei teoreme a lui
Fermat au apărut de fiecare dată într-un singur creier
foarte bine pregătit”.

Sunt aproape două decenii de cînd s-au inventat e-
book-uri prin care se încearcă înlocuirea cărților tipă-
rite. Lectura pe tabletă, pentru comercianții acestor
aparate și experții stipendiați de ei, fiind mai agreabi-
lă, mai avantajoasă și utilă etc. Cercetătorii, în urma
studiilor pe numeroși subiecți, au concluzionat în
1992 că învățarea cu medii electronice este mai obo-
sitoare. Cercetătorii de la Universitatea din Colorado,
la aproape două decenii confirmă această concluzie:
„«Deşi majoritatea studenţilor de azi au un acces fără
precedent la tehnologie, ei nu preferă manualele elec-
tronice – independent de sex, de obişnuinţa de a folosi
calculatorul sau de cunoştinţele din domeniul infor-
maticii – faţă de manualele obişnuite. De asemenea,

nu s-au găsit corelaţii cu e-book-uri citite anterior sau
cu preferinţa generală pentru cărţile electronice: parti-
cipanţii la studiu care folosiseră în prealabil e-book-
uri preferau în mod clar textul tipărit pentru învăţare»,
rezumă autorii rezultatul unui chestionar la care au
răspuns 91 de studenţi (45 de sex masculin), cu media
de vârstă de 19 ani.

Învăţarea cu e-book-uri este mai puţin eficientă
decât învățarea cu texte tipărite. Acest lucru depinde,
paradoxal, de presupusele avantaje ale e-book-urilor:
cine deschide prea multe hyperlinkuri pierde uşor
înlănţuirea ideilor şi trebuie să citească din nou între-
gul paragraf. În plus, imaginile animate şi filmele edu-
caţionale nu doar că distrag atenţia, ci pot chiar să-l
frustreze pe observatorul neexperimentat, aşa cum a
arătat expertul în ştiinţe sociale Thomas Hule (2006)
cu ajutorul învăţării pe baza unor modele tridimensio-
nale. În fine, legătura la internet pe care o conţin multe
e-book-uri nu are doar avantaje, ci îi poate distrage
atenţia cititorului.

Când studenţii sunt întrebaţi dacă preferă să înveţe
folosind manuale electronice sau tipărite, vom consta-
ta cu uimire că 75% dintre presupușii nativi digitali
aleg manuale tipărite și doar 25% manuale electroni-
ce. Acesta a fost rezultatul unui chestionar american
din martie 2011, la care au răspuns 655 de studenți și
studente cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani”.

Întoarcerea la carte, la studiu individual, la
învățarea căilor de relaționare a noțiunilor însușite
etc., după străvechea și multiverificata metodă clasică,
rămîne singura care asigură cu adevărat accesul la
cunoaștere. „Imaginea nativului digital care a absorbit
şi a înţeles calculatorul şi internetul odată cu laptele
matern se dovedeşte a fi, la o privire mai atentă, un
mit. Profunzimea efortului mental necesară pentru
învăţare a fost înlocuită de superficialitatea digitală.
Manualele electronice reprezintă în acest sens un alt
exemplu instructiv al faptului că nu trebuie să lăsăm
educaţia generaţiei următoare pe mâna pieţei”.

Iar restul, parafrazînd hamletian, e marele profit al
producătorilor de aparate.

Trăim, cu voie sau fără voie, într-o lume fluidă, în
care stabilitatea, continuitatea, atașamentul, familia
etc. s-au lichefiat, și-au pierdut consistența, aparatele
au înlocuit totul. Panta rei, totul curge, cu sau fără
albie, cu tot cu albie, cu tot ce în milenii era prezervat
doar umanității din noi.
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Ion SIMUȚ
Critica pentru toți

1. Principiile criticii maioresciene rămân valabile
pentru oricine vrea să trăiască într-un univers al valorilor
estetice durabile. Critica estetică maioresciană este
dublată de atmosferă morală în care domnesc onestitatea
și adevărul. Am putea adăuga și aspirația spre obiectivi-
tate, dacă nu am ști că suntem într-un teritoriu al
subiectivității, prin excelență. De aici încep discuțiile și
incertitudinile, de la regimul pe care îl acordăm acestei
subiectivități inerente. Maiorescu revine între reperele pe
care le invocăm, atunci când subiectivitățile și impresio-
nismele devin mai greu de controlat și de armonizat.
Obiectivitatea maioresciană este cel mai greu de obținut
în câmpul evaluării estetice. Canonul estetic, în accepția
de set de criterii, nu s-a schimbat, dar s-a schimbat gustul
estetic. Canonul estetic, ca rezultat al unui consens în
privința celor mai importante valori dintr-o anumită
epocă, este și el foarte vag fluctuant. Maiorescu a impus,
de fapt, mai mult și mai stăruitor pe Eminescu și
Caragiale, cărora le-a și consacrat studii speciale.
Creangă și Slavici erau printre referințele sale pozitive în
bilanțul epocii, dar au fost fixați cu adevărat în canonul
nostru clasic de către G. Călinescu. Astăzi vedem că locul
lui Creangă în această ierarhie se clatină ușor sub presiu-
nea viziunilor globaliste, care penalizează scriitorii prea
naționali. O spun și elevii: că limba lui Creangă este din
ce în ce mai greu de înțeles. De fapt, Creangă nu este prea
național, ci prea regional. Oricâtă rezistență am impune
noi, cei mai conservatori, perspectiva, preferințele și gus-
turile se schimbă.

2. Rolul criticii de întâmpinare a rămas la fel de
important ca altădată în trierea valorilor, numai că diferă
azi, față de anii anteriori lui 1989, mijloacele cu care și-l
realizează. Sigur că o cale importantă rămâne presa lite-

rară scrisă, dar influența ei asupra publicului cititor s-a
diminuat simțitor, sub presiunea altor căi de comunicare.
Îndrumarea axiologică este necesară, dar trebuie să găsim
căile cele mai eficiente. Televiziunea, excesiv publicitară,
nu mai e nici ea o soluție. Cum știm toți, internetul con-
tează cel mai mult. Un site specializat al Uniunii
Scriitorilor, care să promoveze cele mai importante cărți,
nu ar fi o misiune imposibilă. Un grup de cinci-șase cri-
tici ar putea să ofere periodic, pe site-ul USR, evaluarea
lor de „experți” desemnați în acest sens. Ar fi o misiune
diferită și independentă de juriul care acordă premiile
USR. Nu ar trebui neglijată legătura cu grupurile de libră-
rii, care să pună în vitrină aceste selecții, care pot dobândi
cu timpul autoritate și influență. Revistele au programul
lor de grup, absolut firesc. Din păcate, nu avem o revistă
națională, cum a fost „Revista Fundațiilor Regale”, care
să sintetizeze, pe cât posibil, viața culturală națională,
într-un spirit care să depășească politicile de grup. Repet:
întotdeauna revistele au reprezentat în mod natural un
grup. Dar, la nivelul unei politici culturale naționale, prin
Ministerul Culturii sau prin Administrația Fondului
Cultural Național, s-ar putea încerca o asemenea
publicație care să fie deasupra intereselor de grup. Cu o
difuzare adecvată, poate că o asemenea publicație ar oferi
cu adevărat îndrumarea axiologică necesară, influentă și
credibilă.

3. Revistele literare patronate de USR se străduiesc să
ofere, fiecare în felul ei, o imagine cât mai bogată a vieții
editoriale. Evaluările sunt derutante pentru un cititor care
își formează și consolodează reperele. Diferențele sunt
normale. Criticii nu comunică între ei, nici prin reacții
polemice, nici prin convergențe de opinie. După Nicolae
Manolescu, nu s-a mai impus nici o vedetă a cronicii lite-
rare. Aproape toate revistele USR procedează la fel: nici
una nu oferă un spațiu privilegiat unui cronicar și nici
cronicarii nu se străduiesc să iasă în evidență. E posibil să
văd și să judec eu greșit, cer scuze celor sensibili la cea
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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 :  (XV)(XV)



mai mică observație critică și te decretează imediat
dușman, te supun restricțiilor și chiar cenzurii, cum mi s-
a întâmplat. (Unii prieteni de ai noștri și-au descoperit
vocația de cenzori.) Lipsesc în revistele noastre contro-
versele pe teme literare. Atmosfera e de blazare. De ce să
nu fie admisă într-o revistă o opinie critică bine argumen-
tată, în contradicție cu una anterioară, exprimată în
aceeași revistă? Prea mult e cultivat unisonul. Monotonia
ne omoară. Nu avem dezbateri vii, care să atragă publi-
cul. Revista „Convorbiri literare” poate face asta. Are cea
mai bună echipă de critici dintre revistele USR. Aș pro-
mova un critic vedetă dintre colaboratorii cu experiență
din zonă, lăsând să funcționeze în continuare cronica lite-
rară pe cele trei ramuri: poezie, proză, critică și istorie
literară. Aș propune periodic (să zicem, o dată la trei luni)
un top al celor mai bune cărți, în fiecare domeniu, apărute
de la începutul anului până la momentul bilanțului, pen-
tru a oferi un orizont mai larg al aparițiilor editoriale.
Există soluții de animare a vieții literare și publicistice.
Însă nu se poate fără civilizația dialogului, fără respecta-
rea și cultivarea diversității de opinii.

4. Spiritul critic a devenit, din 1990 încoace, din ce în
ce mai sectar. Revistele tind să reprezinte un grup din ce
în ce mai restrâns. Avem prea mulți critici alergici la spi-
ritul critic, ceea ce e un paradox întristător. Aș avea
exemple, dar imediat se supără... decidenții și mai dau o
circulară prin care sunt interzis și calomniat. Dacă nu mai
e posibil un scriitor vedetă a vieții publice de la noi, e cu
atât mai puțin posibil un critic vedetă. Se pare că el nu
este dorit, din invidie latentă, nici de comunitatea noastră
literară. Nu pledez pentru criticul unic și suveran, ci pen-
tru un dialog al liderilor de opinie critică. Numai că ei tre-
buie lăsați să devină lideri. Nu vedeți ce repede este dat
jos de pe tron un lider sau făcut să abdice, imediat ce s-a
constituit ca autoritate?

5. Revigorarea criticii de întâmpinare este posibilă,
cu condiția unei mai mari libertăți de opinie în cadrul
grupurilor constituite, ceea ce înseamnă diversificarea
punctelor de vedere în cea mai bună vecinătate. Ar fi
prima condiție. A doua: căutarea unor soluții de asociere
a revistelor imprimate cu alte forme de comunicare: tele-
viziune, radio, internet, întâlniri cu publicul, stimularea
tinerelor talente din școli și universități. A treia: promo-
varea premiilor (care sunt rodul criticii de întâmpinare,
așa ar trebui să fie) pe cele mai diverse canale, cu acor-
darea unei atenții mai mari pentru proză, singura care mai
are, deocamdată, o oarecerae priză la public. A patra:
încercarea revistelor de a ieși din publicul de breaslă
(scriitorii) spre alte categorii de public, ceea ce presupu-
ne adăugarea în sumar și a altor subiecte decât cele strict
literare. Exemplul cel mai bun este revista „Dilema

veche”: critica de întâmpinare de acolo are mai influență
decât a oricărei alte reviste. De luat aminte și de folosit
sugestii. Redactorii revistelor literare trebuie să învețe
(sau să reînvețe) jurnalismul cultural. De ce o revistă cul-
turală care costă 8 lei se vinde săptămânal într-un tiraj de
șapte-opt mii de exemplare, iar o revistă literară lunară
nu se vinde în tiraj mult mai mic nici cu un leu? Nu
cumva e la mijloc o problemă de jurnalism și marketing?
Critica de întâmpinare intră în acest angrenaj. E victima
unei lipse de inițiativă, de viziune și pragmatism. La
unele din revistele USR, liberale în mod firesc, se află la
mare cinste ideea socialistă că „o revistă nu e o marfă”.
Dar ce e, din moment ce iese pe piață? Revigorarea criti-
cii de întâmpinare depinde de depășirea acestei
mentalități retardate.

6. Critica literară are forme foarte variate de afirmare,
dintre care publicistica e numai una. A miza în totalitate
pe ea ar fi eroare. De fapt, nu se întâmplă acest lucru.
Cele mai interesante experiențe și tendințe în critica lite-
rară actuală nu se afirmă în reviste, ci în cărți. Critica din
reviste ar trebui să fie mai atentă la aceste tendințe uni-
versitare și academice, cu care să poarte un adevărat dia-
log. Dacă înainte de 1990 cea mai emancipată critică lite-
rară se afla în reviste, după 1990 cea mai emancipată cri-
tică literară se află în universități și institute de cercetare.

7. Nu am prejudecăți în legătură cu cine să practice
critica literară. Avem destule exemple de poeți care sunt
excelenți critici literari. Avem, în schimb, foarte puține
exemple de prozatori dublați de calitatea de critici lite-
rari. Mie mi-au plăcut comentariile critice aplicate ale
regretatului prozator Radu Mareș. Azi îl știu pe Bedros
Horasangian ca un foarte bun critic literar, uneori sub
acoperire la „Observator cultural”. Tot de acolo, îl remarc
pe Octavian Soviany, critic și istoric literar foarte bun, pe
lângă faptul că scrie poezie și proză. În treacăt fie spus,
revista „Observator cultural” face de una singură o con-
trapondere necesară la revistele USR. La „Cațavencii”,
prozatorul Cristian Teodorescu e un foarte bun cronicar
literar. Norman Manea e un excepțional exeget de litera-
tură, un critic cu virtuți de eseist. Și sunt sigur că mai
putem invoca și alte situații asemănătoare. Nu cred că
distincțiile maioresciene dintre poeți și critici pot fi atât
de categorice încât să fie interzis a-și încălca unii altora
domeniul. Recomandările lui G. Călinescu ca un critic să
rateze în celelalte genuri sunt fanteziste. Nu pot să spun
că sunt de uz personal, pentru că G. Călinescu este
deopotrivă un mare critic și un mare prozator. Pentru
mine, e o bucurie să văd poeți și prozatori practicând cri-
tica literară.
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George Motroc: Într-o astfel de zi, vă
rog să fiţi de acord să începem acest
interviu cu această întrebare: Ce senti-
mente despre Omul Vasile Andru şi ce
amintiri cu Scriitorul Vasile Andru vă
revin în memorie, mai ales într-o zi de 22
mai?

Silvia Andrucovici: Domnule
Motroc, mai întâi de toate, vă mulțumesc
pentru această aducere în memoria publi-
că a lui Vasile Andru. V-ați dovedit de-a
lungul timpului un element activator al
memoriei, un soi de element de creștere,
așa ca maiaua. Vasile Andru a avut preocupări
sapiențiale toată viața, dar în ultimii ani ai vieții arăta
un interes crescut pentru ceea ce avea să se întâmple
dincolo. Ajunsese la o concluzie, aproape stoică, spu-
nea: „câtă amintire, atâta pomenire” și mai spunea
„Rai este în ADN și-n amintire!”. Așa se explică și
gratitudinea-mi pentru dvs. Este acel soi de pomenire
pe care Vasile îl dibuise ca fiind aproape de nemurire.
Cât despre pomenirea ritualică, cred că beneficiarul
acesteia sunt eu însămi. Poate și cei care participă.
Faptul mi-a fost confirmat și de unul din prietenii lui
Vasile, mare prieten, părintele Ioachim Pârvulescu.
Lucrul se petrece în fiecare an cel puțin de două ori, de
ziua nașterii, 22 mai și cea a plecării, 21 octombrie. Cu
toate astea, vă mărturisesc, uneori îl simt zâmbind pe
Vasile dintr-un rai edenic. Simt cum mă protejează de
dincolo, cum se bucură că i-am vizitat mormântul, mai
ales când, vremea și predicțiile meteo sunt potrivnice,
sunt toate condițiile să plouă, să ningă, e vânt și zloată,
iar acolo, la mormântul său iese brusc soarele, e cald,
nu adie vântul. Vasile iubea foarte mult lumina, soare-
le, căldura.

Când primeam întrebările dvs., tăiam un cozonac
în felii și mi-am amintit de precauțiile alimentare, de
dietă ale lui Vasile. Văzuse undeva o rețetă de cozonac
cu foarte multe ouă și nu agrea acest fel. Îmi spunea:
„Cozonacul e doar o omletă cu zahăr. Dacă vreau o
omletă, îmi fac una doar cu ouă. De ce să-i pun și

zahăr?” M-am mustrat pentru asta, dar m-
am consolat apoi, știind că pomenirea este
un act la nivelul conștiinței și la Vasile ar
ajunge ceea ce vorbim despre dânsul și,
poate, aroma de cozonac. Apoi, la cimitir
(al mănăstirii Cernica), mi-am amintit cât
de mult iubea Vasile această oază verde
dintre ape. Mergeam adesea împreună la o
închinare, la sfinții Cernicăi, la poetul
călugăr Ignatie Grecu, în a cărui chilie
austeră, cei doi discutau ultimele noutăți
literare. De altfel, aici la Cernica, în vara
anului 2015, a avut loc o retragere spiri-

tuală de 7 zile a grupării Oratio Mentis, grupul de
aspiranți în ale sapienției. În chiliile foștilor
seminariști au locuit ucenicii lui Andru – râvnitorii.
Într-o sală mare, Vasile ne povestea despre mistica cer-
nicană iar eu îi tentam pe toți cu proiecții de filme
vechi. A fost o experiență niptică, la o măsură mult
mai mică comparativ cu asceții pustiei sketice, dar am
reușit să gustăm experiența ascetică printr-o bruscare a
realității. Să locuiești printre morminte, înseamnă să
îți aduci aminte de moarte, să îți aduci aminte că ești
muritor.

G.M.: Cu voia dvs. o să mai comit o indiscreţie:
cum arătau zilele de 22 mai, înainte de „plecarea” lui
Vasile Andru, din octombrie 2016?

S.A.: În general, zilele de naștere nu erau foarte
diferite de cele obișnuite. Când nu puteam avea luxul
unei călătorii, ziua de 22 mai era o zi de lucru, în care
seara ne permiteam o șampanie. Vasile lucra mereu de
zor la ceva cu termen deja alaltăieri! Nu știu cât de
conștiincioși sunt confrații de breaslă literară, dar el
mereu era ispitit de o carte nouă sau de viețile sfinților,
mereu în pericol de a depăși termenele de predare al
unui articol sau al unei cărți. Nu putea să scrie
gazetărește, dar avea o mare admirație pentru
jurnaliștii angajați, care dau zilnic sau săptămânal un
articol. Deși lucra foarte mult, a fugit întotdeauna de
angajări, de instituții, locuri unde „mintea se geometri-
zează” – vorba lui Vasile! Pentru a fi creativ, Vasile
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trebuia să fie liber.
O zi de 22 mai, care mi-a rămas bine în minte este

cea din 2007, la Paris, ploua strașnic și noi am intrat
într-un restaurant japonez micuț, sorbind la o supă de
alge și comentând realități politice românești. Era un
Paris atât de rece și umed, iar nouă nu ne păsa deloc!
Ne plimbam ținându-ne de mână, ne făceam unul altu-
ia poze, cercetam piețele în căutarea brânzei brié per-
fecte... Seara, după hălăduiala plăcută pe malurile
Senei, reveneam în chiliuța de la biserica românească
din Beauvais, unde ne încălzeam la un ceai.

G.M.: Pentru acest an, vă propun să discutăm des-
pre Mirele, dacă nu greşesc, unul dintre titlurile pre-
zentate la ultimul târg de carte, de dinainte de pande-
mie... Dar, înainte de a vorbi de carte, vreau să vă
întreb cum se raporta Vasile Andru la perioadele de
criză din istoria umanităţii?

S.A.: Deși s-a născut în plin război, familia sa fiind
în pribegie, Vasile se considera un norocos, pentru că
a trăit într-o vreme de relativă pace, a reușit să călăto-
rească, a scris, a publicat, înfrângând adesea cenzura
prin niște strategii ingenioase. A practicat sapienția,
când nu exista nimic altceva în jur, care să dea sens
unei vieți cu aspirații culturale. Avea o explicație foar-
te psihologică a fericirilor mateine, spunea că repre-
zintă reciclarea afectelor negative. Asta i-a învățat și
pe discipoli, astfel și-a trăit el însuși viața. Pare că
mereu a întors realitatea în avantajul lui. A transformat
penuria din vremea comunismului într-un exercițiu
ascetic. Dorul de călătorii și l-a împlinit după
revoluție. Nu făcea niciodată călătorii doar cu scop
turistic, erau călătorii antropologice, de descoperire a
semenului. Interesant era și modul cum se raporta
menal la acestea. Când pleca aiurea pe planetă, prin
Indii sau Americi, mergea liniștit, cu convingerea că
merge la neamuri. Fără inhibiții, fără frici culturale sau
sociale. Deși identificase în om complexul Cain, era
un om fără frici și fără invidii. Câștigase atâta
înțelepciune. 

M-au întrebat mulți ce ar fi făcut Andru în această
situație. M-au întrebat cu intenția să verifice cât ade-
văr se află în diverse conspirații și teorii care prevăd
sfârșitul lumii sau resetarea lumii. În 2012, când circu-
la prin lume așa zisă teorie mayașă a sfârșitului lumii,
Andru a scris un articol, dezarmând pornirile spre fan-
tastic, pe care le punea pe seama paleocortexului, cre-
ierul primar al omului. În perioade de criză, omul
experimentează frica. Iar frica este irațională. Mulți m-
au întrebat, daca Andru s-ar fi vaccinat. Le răspund
tuturor că Andru era un om luminos, preocupat de

sapienția, de mistică, dar și de știință. Andru citea foar-
te mult din varii domenii, în primul rând din curiozita-
te, apoi pentru documentarea scrierilor sale. Spre
exemplu, pentru romanul Mirele, a citit printre altele o
carte despre soluri, o carte de pedologie. Există în
biblioteca Andru un caiet de 100 de pagini plin cu con-
spectele lui referitoare la soluri. Se interesa mult de
știință, de medicină, de descoperiri, urmărea premiile
Nobel, nu numai cele pentru literatură, ci și cele pentru
știință. Aveam în bibliotecă un album al florii de cartof
și uneori o deschidea și se minuna de cât de frumos
arată floarea de cartof, pozată în diferite ipostaze.
Avea o naturalețe, era atât de ingenuu admirând floa-
rea de cartof!

G.M.: Credeţi că s-ar fi raportat Vasile Andru alt-
fel la această criză care a dezechilibrat întreaga
lume?

S.A.: Andru era un om inteligent. Câștigase
înțelepciune. Vedea în marile mișcări ale istoriei Voia
lui Dumnezeu, Thelema Su, Dharma. Fără nuanțe
osânditoare, fără explicații culpabilizatoare. Ci lumi-
nos, încrezător în omenire și în rostul ei. Era în același
timp viu, inventiv, curios, nu întemnițat într-o statuie a
înțelepciunii. Adesea mă întreba despre mecanisme
celulare, fiziopatologice, biochimia trupului. Nu
accepta răspunsuri incomplete, trebuia să-mi fac bine
lecțiile.

Pot să intuiesc cum s-ar fi raportat Andru la pande-
mie și la urmări, pornind de la felul în care s-a raportat
la propriile suferințe, adică atent, cu încredere în voia
Domnului, dar și în medicină, în știință. După plecarea
sa au existat apropiați care, mai subtil sau mai direct,
mi-au reproșat că am ales în acest context, medicina
alopată, nu cea alternativă. Andru a ales calea de urmat
deplin conștient, nu ar fi lăsat pe nimeni să aleagă pen-
tru sine. Dacă ar fi trăit în 2020, Andru ar fi urmat cu
strictețe măsurile igienice și de distanțare. În această
privință, uneori părea exagerat, de exemplu, rar mânca
în locuri publice și prefera întotdeauna locurile în care
produsul, mâncarea se afla la vedere. Nu cumpăra nici
un produs de la oameni care păreau suferinzi, tușeau
sau arătau o eczemă. Purta mereu șervețele dezinfec-
tante în buzunar. Purifica prin foc – așa îi plăcea să
spună, hrana primită cu diverse ocazii, de pomenirea
morților, de exemplu. Da, până și coliva...

Când vreun ucenic era preocupat de o criză perso-
nală sau punea probleme sociale, de moralitate colec-
tivă, mergea la soluțiile exemplare, ale vechilor asceți,
ale stoicilor, ale lui Iisus sau Buddha. Întrebat de un
discipol ce este realitatea, Andru le povestea despre
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maestrul său indian, care arătându-le dantura ucenici-
lor, îi testa întrebându-i: „Dinții aceștia sunt reali?” Iar
ucenicii, în admirație față de maestru, neîndoindu-se
de realitatea dinților maestrului, vedeau cu ochii lor,
că maestrul purta o proteză dentară și așa învățau că
„realul este ceea ce nu trece”. Și eu mă surprind ade-
sea, întrebându-mă cum ar fi făcut Vasile aici, cum ar
fi gândit Vasile, ce soluție ar fi folosit. Zilele acestea,
urmărind contrele apărute în media dinspre înalții
bisericii, mi-am amintit cu cât humor și cu ce surâs ne
povestea soluția ascetică a lui Arsenie cel Mare –
„fuge, tace, quiesce” sau „Fugi de femei și de epis-
copi!”.

G.M.: Prefaţa ediţiei din 2018, de la Editura
Eikon, începe cu această confesiune a lui Vasile
Andru: „Când am publicat Mirele în 1975, aveam
impresia că dau o carte neterminată. Am rămas mereu
cu impresia că tema e prea bogată şi-i greu să valori-
zezi resursele dintr-o răsuflare...” Cât de mult spun
aceste puţine rânduri despre exigenţele actului de a
scrie şi de a publica în ceea ce îl priveşte pe Vasile
Andru?

S.A.: Mirele a apărut în 1975 și a fost un roman
bine primit de critici, de public. Apoi s-a reeditat în
2018, cu corecturile făcute de autor înainte de plecarea
sa. Andru era foarte exigent cu scrierile sale, până la
forma finală muncea mult, scria, rescria. Romanul
Mirele a avut 15 variante, 15 rescrieri la prima
apariție. Doar ediția 2018 a fost corectată pe un laptop.
Volumele sapiențiale, jurnalele antropologice, de călă-
torii, din cele care au avut mai multe ediții, au avut
parte mereu de ediții îmbunătățite. Andru socotea
varianta precedentă drept ciornă. Documentările sale
erau foarte laborioase, foarte precise. Pentru romanul
Noaptea Împăratului a cercetat la pas cetățile dacice,
drumurile și castrele romane timp îndelungat. În 1980
primește o bursă la Roma, unde face cercetări la
Biblioteca Vaticanului cu intenția de a găsi jurnalul lui
Traian despre campania din Dacia. Volumul a doilea
din ciclul De bello dacico, din care face parte Noaptea
Împăratului – Corabia celor o sută de furtuni, a fost
respins de cenzură în 1983, dar există în manuscris, în
ciuda zelului igienic al autorului, care nu voia să rămâ-
nă în urma lui așchii.

Romanul Muntele calvarului, un roman care inves-
tighează o crimă, un thriller aș putea spune, are la bază
o cercetare îndelungată printre angajați ai sistemului
de justiție, unde Andru avea un cunoscut. Criticul lite-
rar Marian Popa cu mirare scrie despre acest roman,
cum Andru, un om luminat, cu suflet luminos a putut

să scrie un roman sumbru! E sumbru, tocmai pentru că
pare autentic, pare fapt real. Real acolo este doar punc-
tul de plecare. În rest este geniul de povestitor al lui
Andru și munca de documentare, care face ca firul
narativ să pară atât de real. Sigur, Andru are înaintași
celebri, Daniel Defoe de exemplu a scris cu mare rea-
lism despre marea ciumă, el nefiind contemporan cu
acest moment, dar cu o documentare importantă. La
scriitorul Andru poți găsi mai multe stiluri, fiecare cu
strategia sa de scriere. Lucrul este remarcat de Elvira
Sorohan, critic literar din Iași. Pentru romanul distopic
Grădinile ascunse a fost nevoie doar de imaginație și
de stilul hâtru al autorului, moștenit din familie. Cu
Grădinile am și o istorie personală. Prima variantă a
fost redactată pe la sfârșitul anilor 70. Rescrisă prin
anii 2000, publicată în 2005, apariția a fost grăbită
într-un fel de mine, căci trebuia să mergem într-o
vacanță. Se întâmpla uneori ca unele vacanțe să fie
sacrificate pentru scris. De multe ori autorul pune față
în față două personaje, ca în romanul Turnul, roman de
tinerețe, din care citim mai mult infrapovestea, inser-
turile sapiențiale. Acest filigran al poveștii prin care
transpar inserturi de optimizare umană, inserturi
sapiențiale, fine observații psihologice, este folosit de
Andru în multe lucrări, predominant cele de tinerețe,
aceasta fiind una din strategiile de contracarare a rigo-
rilor cenzurii.

G.M.: Vă rugăm să ne spuneţi câte ceva despre
punctul de plecare, despre tradiţia care a stat la baza
cărţii Mirele şi de ce, la începutul romanului, Vasile
Andru a aşezat două versuri din Mioriţa...?

S.A.: În Mirele, Andru valorifică o tradiție popula-
ră, aceea a nunții de după moarte. Povestea romanului:
o fată tânără, care moare nelumită, necăsătorită, la
moarte este îmbrăcată cu veșminte de mireasă și
primește un mire temporar, care o însoțește pe tot tra-
seul către cimitir și îndeplinește ritualic rolul de mire.
Este o împlinire a destinului celui netrăit și nelumit. O
împlinire blândă, căci în tradiție întâlnim și o altfel de
împlinire după moarte, prin ritualul străpungerii inimii
mortului cu o țepușă. În roman, înmormântarea se
desfășoară cu preot, dar și cu lăutari, îmbinând astfel
ceremonia înmormântării cu cea a nunții. Mircea
Eliade integrează acest ritual în conceptul de
creștinism cosmic, o caracteristică a societăților
țărănești precreștine. Aceasta este cheia motto-ului din
Miorița – „Căci la nunta mea/ Au căzut o stea”. Finalul
din Mirele aduce sub ochii cititorului o stea, Mira Ceti,
steaua căzătoare din Miorița. În Mirele, steaua nu
cade, ci mirele se înalță spre ea, într-o transfigurare
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mistică. O înălțare precum în Mirii lui Chagall. O
înălțare după acceptarea coborârii în mormânt împreu-
nă cu fata moartă, o înviere după moartea simbolică,
dar trăită ca autentică de mirele cel viu. Este ca în
ritualurile orfice (de altfel criticul Marian Popa scrie
despre Mirele ca un roman orfic), o inițiere prin întâl-
nirea cu moartea. 

G.M.: Despre volum, pornind de la titlu şi ajun-
gând la temă, aş dori să vă întreb dacă se pot găsi ele-
mente de legătură şi chiar de continuitate cu prece-
dentul volum Mireasa vine cu seara?

S.A.: Mireasa vine cu seara este o povestire din
volumul cu același nume. Nu are legătură sau conti-
nuitate cu Mirele. Este un alt gen de scriere acolo.
Scris concentrat, proză scurtă, densă, o proză ca un
bisturiu. Vasile Andru era un mare admirator al
nuveliștilor. În capul listei –  Salinger cu cartea Nouă
povestiri. Era mirat cum cineva putea exprima atât de
mult cu atât de puține cuvinte! De aici a venit ideea
celor Zece povestiri antume, o carte pe care el însuși a
dat-o la tipar, dar care a apărut după plecarea sa.
Uneori îl bănuiesc că zâmbește de undeva din hristos-
feră, știind că volumul cu așa titlu a apărut postum,
uneori îl bănuiesc că el chiar a plănuit asta.

Mireasa vine cu seara este o povestire, în care
apare un cuplu în vârstă, iar el e bântuit de un regret,
acela că o drăguță din tinerețe, cu care plănuise să se
însoare, măritându-se cu altul, nu i-a trimis năframa de
despărțire. Este vorba de legile satului, de o tradiție de
veacuri, iar tradiția nu se încalcă. Un om aflat la fina-
lul vieții sale, cugetă și se zbate, socotind ce a făcut
bine și ce nu a făcut bine în relația cu iubita sa. Este un
fel de spovedanie, un bătrân muncit și obosit, șade
seara pe prispă și se spovedește. Desfășurând scenarii
virtuale, posibilități, ocazii ratate... Poate bănuiește că
urmează să plece dincolo, poate chiar mâine va pleca.
Și se spovedește... 

G.M.: Despre volumul Mireasa vine cu seara, cu
voia dvs., dar şi despre celelalte titluri de care aţi
amintit astăzi, sper că vremurile să ne dea voie să mai
revenim şi să găsim răgazul să mai vorbim în lunile de
mai din anii ce vin... Aş mai avea, totuşi, o mirare
legată de Mirele: Din mărturisirile lui Vasile Andru
făcute dvs., cât a fost de greu să apară o carte cu o
asemenea tematică, în perioada regimului comunist,
dar şi în ce măsură a fost ea difuzată sau uşor de găsit
în librării în acea perioadă?

S.A.: Într-un context postrevoluționar, scriitorul
Ion Zubașcu îl întreabă același lucru pe Vasile Andru.
Cum a fost posibil să apară Mirele, Turnul, Progresia

Diana, Viață și semn, în perioada în care cenzura era
folosită drept instrument ideologic. Zice Andru că ofi-
cialilor le era frică de cuvinte. Cu câteva excepții
regretabile, marii scriitori au rezistat tentației de a
colabora. Unele cărți neconformiste, ca Mirele, a apă-
rut printr-o forțare a grilelor cenzurii, cu mare ostenea-
lă a autorului în lupta cu cenzura. Uneori cu prețul
sacrificării unor fragmente din manuscris. Odată apă-
rută o astfel de carte, sistemul folosea prilejul ca
dându-se drept liberal și ocrotitor al artelor, cartea
putea fi prezentată triumfalist ca nonconformistă,
cumva „vedeți, se poate și la noi!” Tot Andru spune că
literatura de valoare este nonconformistă. El prezintă
la un congres internațional, după anii 90, o lucrare cu
tema moduri de contracarare a rigorilor cenzurii.
Andru a fost considerat un precursor al textualismului
optzecist, care s-a dovedit un mod eficient de penetra-
re a zidurilor cenzurii. Cei care au făcut compromisuri,
veleitarii, amatorișii, cei care au scris la cerere, marea
masă a manevrabililor, au realizat ceea ce se cheamă
subcultura. Andru spune că literatura de valoare este
neconjuncturală, este liberă de context.

Mirele a fost un roman cu destin. Apărut în 1975,
primul roman al lui Andru, după două cărți de proză
scurtă, Iutlanda posibilă și Mireasa vine cu seara,
câștigă premiul Asociației Scriitorilor din Iași pentru
debut. Mulți din cei care l-au citit la reeditare, în 2018
mi-au transmis încântarea produsă de roman, referitor
la temă (pe care am regăsit-o la Matei Vișniec și Otilia
Țeposu, desigur postrevoluționar, adică fără obstaco-
lele epocii), la stil și la bogăția informațională și cul-
turală, care transpare printre rânduri. Andru scrie în
prefața la ediția a doua că era necopt pentru o astfel de
temă. Eu cred că dimpotrivă, a fost precoce, un june
care dezlegase marile înțelesuri ale lumii acesteia și
ale celeilalte în egală măsură. Și care, în 2016, când a
scris prefața la ediția a doua, privea intimidat la acel
tânăr de multe știutor, de pe marginea vieții și a ilumi-
nărilor finale.

G.M.: În loc de concluzii, nu pot să nu vă întreb
cât de ne necesare vă mai sunt dvs. şi, în general vor-
bind, ne sunt titlurile lui Vasile Andru pentru regăsirea
liniştii şi echilibrului spirtual într-o lume bulversată,
după această pandemie?

S.A.: Mirele exemplifică foarte bine propoziția lui
Andru: „scrisul de literatură are sacralitate”. De alfel,
scrisul lui Andru își are izvor în cealaltă existență a
scriitorului: liniștea. Pentru că, Andru spunea sofianic:
„am două existențe, scrisul și liniștea”! Și se referea
aici la o practică a liniștii, a isihiei, la preocuparea sa
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constantă pentru disciplinele sapiențiale. Scrisul său
imprimă, modelează. Dan Stanca scrie undeva despre
efectul Andru, impactul Andru. Și definește atât de
frumos pe Andru, încât îl citez: „ Acest tip de autor nu
vrea să ne încânte, să ne vrăjească, să ne amețească. El
nu este un vrăjitor, un mag, un desfătător, el vrea să fie
un deșteptător, o ființă care dorește iluminarea seme-
nului său. Prin trezie, prin iluminare ajungem mai buni
tocmai fiindcă bunătatea nu este o simplă chesiune
etică, ci o problemă intelectuală, de racordare la spiri-
tual.” Această dimensiune a fost intuită și de criticul și
istoricul literar Marian Popa, care-l asemuiește cu
Deepak Chopra, numindu-l Maestrul. 

Dumneavoastră mă întrebați cât de necesare îmi
sunt titlurile lui Andru... Încă de când am citit prima
carte, Viață și semn, m-am simțit copleșită și datoare
să dăruiesc celor din jur ceea ce aflasem. Apoi l-am
cunoscut ca ucenică a practicilor sapiențiale și pot
spune că la acea vreme, în capul meu, Andru avea o
dimensiune de sfințenie. S-a întâmplat că ne-am unit
sorțile și abia atunci am primit adevăratul dar: Andru
un om deplin! Pot să-i spun astfel, mai ales acum, că
nu mai este printre noi. Tot ceea ce scrie Andru poate
fi sugestie terapeutică, reparatorie, de optimizare
umană, de destin. Prea mulți semeni sunt înregistrați
azi pe listele medicilor psihiatri! Un procent dintre ei
s-ar fi salvat prin lecțiile acroatice ale lui Andru! Pe
mine lectura din Andru, ca și amintirea lui Andru cel
casnic, de zi cu zi, mă salvează adesea! Deși, trebuie
să mărturisesc, fără să o luați drept mândrie, într-un
fel, mă consider salvată din momentul când l-am
cunoscut! Am primit în dar rețeta lui de viață, care este
una a salvării. Salvarea cu înțeles de mântuire, de rea-
lizare. După plecarea sa, a vorbi sau a scrie despre
Andru este o bucurie senzorială aproape, mă lasă cu o
dulceață catifelată, înmiresmată în gură și în suflet. 

G.M.: În final, ca de obicei, o să vă rog să fiţi de
acord să oferiţi şi o invitaţie fie la relectură, pentru cei
care au citit cândva cartea, dar mai ales la o primă
lectură, sub forma unui scurt fragment, pentru cei
care nu au descoperit încă această carte a lui Vasile
Andru...

S.A.: Vă propun o descriere din Mirele, un frag-
ment care mă duce cu gândul la domolul și irealul
Mușeniței, satul natal al lui Andru, pe care l-am vizitat
prima dată împreună. Am poposit la casa părintească,
rămasă goală, dar respirând din toți pereții poveștile
lui Andru despre copilărie. Un motan sălbăticit cu dor
de stăpâni, venea cuminte pe urma pașilor mei în târ-
licii vechi de pe prispă, până pe ogorul, de unde Vasile

îmi arăta locul și casa rămasă dincolo de graniță. Era
așa o liniște peste acele melaguri, încât pentru o clipă
mi s-a părut ireal. Cred acum că în acel loc Vasile a
învățat isihia! Când ajung în Bucovina trec prin
Mușenița, pe la biserica din sat, pe la cimitir la mor-
mintele părinților lui Vasile. Este un ocol care-mi face
bine la suflet. Pentru cei mai mulți, Bucovina înseam-
nă Voroneț, Sucevița, mânăstiri pictate, ouă închistri-
te... Pentru mine toate acestea trec, dar rămâne
Mușenița.

„Din partea opusă morii porneşte un drumeag,
spre gară. Pe acolo am venit ieri, întârziind mult,
înaintând încet şi oprindu-mă să privesc împrejurimi-
le. O colină, un ogor cu cartofi, un pom la orizont.
Eram un feudal care trece peste domeniile sale.
Câmpia se depunea la picioarele mele după ce se
întorcea din întinderi mari. Ierburile, holda, se închi-
nau stăpânului. În urma mea veneau doi ţărani cu
uneltele în spate; discutau preocupaţi; i-am lăsat să
mă depăşească, şi indiferenţa lor la peisaj îmi întărea
dispoziţia, pentru că-mi lăsau totul mie. Rămâneam
singur cu drumeagul. Aruncat la capătul ţării, uscat şi
colorat de soare, curtat de un pârâu, cochetând prin
lanuri cosite şi necosite, el insinuează un început de
escapadă şi arată cu degetul orizontul.

Am stat jos în iarbă şi aveam poftă să cânt, să fac
tumbe, să scutur de pe mine cele şapte rânduri de
coajă ţeapănă, prestantă, în care eram învelit.
Simţeam că aici e locul să lepăd învelişul scorţos în
care eram însâmburat. Cum au reuşit să mă exalteze
un traseu şi un cadru atât de simple? Este oare reacţia
unui orăşean sedentar care scoate nasul la soare, sau
e mai degrabă vocea unei origini rustice, a unei copi-
lării rustice ?... Un drumeag în plină vară îţi restituie
ceva din imposibila pornire spre Iutlanda. Îmi las
ochii în lungul lui sinuos: paşii celui cu setoase zvâc-
niri de pelerinaj stau înscrişi aici, în verdele lanului.
O sută de fire leagă acest spaţiu cu infinitul: este un
loc pe care l-am îmbogăţit cu toate distanţele mele
refuzate”.

Interviu realizat de George MOTROC
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Cam acum peste cinci decenii un tânăr student la
Filologia din București își citea poeziile la cenaclul
literar al Facultății, le publica apoi prin revistele lit-
erare ale vremii și tocmai avea pregătit pentru tipar
un volum de debut acceptat de redactorul celei mai
prestigioase edituri din epocă. Însă, brusc, el renunță
la o presupusă carieră de scriitor, fiind răpit mai întâi
de o publicistică de bun nivel și apoi de diplomație.
Iar acum Ștefan Nicolae, acesta e numele său, revine
printr-o încercare de a-și recupera ipostaza de poet
încât este cazul să ne întrebăm: cu ce diferență, cu
câtă pierdere și cu ce câștig. Pentru că, dând dovadă
că a deprins bunele maniere ale diplomatului, el își
însoțește aparițiile editoriale recente cu note
biografice din care desprind aceste informații, inclu-
siv faptul că proiectatul și repede abandonatul său
volum se numea poemul continuu, întocmai ca un
ciclu din recenta carte: alfabetul unui magnet, editura
Vinea, București, 2021, p. 28-31.  

Dar nu doar atât ci în totul avem aici un caz rar, de
cvadruplă apariție editorială ce merită să ne rețină
atenția: tatăl, mama și fiica își unesc forțele, con-
tribuind fiecare în mod specific la realizarea a patru
produse livrești. Să le luăm pe rând! Mai întâi volu-
mul substanțial publicat la prestigioasa editură Vinea
despre care am și pomenit. Dacă admitem că în mare
parte el reia cartea proiectatului debut din tinerețea
autorului, atunci inevitabil observ anacronismul tex-
telor ce îl alcătuiesc în înțelesul că nu ilustrează nici
moda poetică de acum o jumătate de veac și nici pe
cea din prezent. Căci nu cuprinde nimic din scoriile
timpului, de altădată sau de acum, ci doar poezie
pură, atemporală, de parcă cel care scrie s-ar feri ca
nu cumva să lase la iveală semne despre contextul
vieții sale, fie social, fie politic sau de oricare altă
natură aparținând istoriei. Îndemânarea de artă
poetică este vădită nu doar în formele fără greș în
care își construiește poemele ci și în felul în care

evită servitutea modelor poetice. Încât te și întrebi
cum de a putut acest autor ca scriindu-și opera să
comită o atât de vastă acoladă de peste o jumătate de
veac ignorând ceea ce realizau confrații săi nu fără a
obține aceștia profitul unui prestigiu social consider-
abil. Iar acum, luând în seamă textele poetului
prezent ne reține atenția scriitura îngrijită, perfect
transparentă, caligrafierea îndemânatică a unor imag-
ini neutre, notații indiferente, precum în exclamația
lirică: ...ce frumos înflorea pământul/ din acele zba-
teri și alunecări. (p. 39). Imagini suprarealiste, pure
creații ale poetului, se intersectează cu viziuni
morale: o pulbere grea de lungi siluete/ ritmează pe
rând urcușul./ căderea – asemeni blestemului/ rostit
de undeva de o gură necunoscută (p. 41). Cu
discreție apoi se insinuează portretul uman cu suges-
tia unui avatar erotic precum în acest scurt poem:
uneori trec nopți când/ prin vene i se plimbă/ haite de
lupi dezlănțuiți./ departe se desenează/ cerul deplin
al așteptării./ și sunt nopți când limpede se vede/
doar această trudă a inimii (p. 43). Nu un conținut
uman găsim aici ci mai degrabă doar expresia unei
bănuite arte poetice: zile și nopți în căutarea cuvin-
telor./ un suflu te-ar putea distruge/ de n-ai încăpea
între silabe/ înălțându-te între două abisuri/ spre o
noimă de pasăre-strigăt/ sau coborând spre a culege/
din lande cutreierate de spaime/ taine savante (p.
53). Sunt rare cazurile în care poezia lui Ștefan
Nicolae își iese din aparenta indiferență, când eul
autorului pare a participa și el la rostogolirea imag-
inilor poetice precum într-o icoană lirică al cărei titlul
Rugăciune îi divulgă o presupusă implicare a poetu-
lui. Desenul e fin, condus de o mână sigură ce își
înșiră cu exactitate cuvintele: O femeie se roagă -/
abia i se ghicește făptura/ în umbra odăii./ de parcă
noaptea/ și spaimele și dorințele ar fi adunat în jurul
ei/ o cochilie în care freamătă adânc./ totul se adună
între degetele încleștate/ șoaptele se sfârșesc în sus-
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pine/ iar lumea din preajmă a pierit./ când timpul
doar de ea știut/ se face rotund/ își cheamă toată
făptura/ în palme ca-ntr-un ghem (p. 55). Această
referire directă la o realitate concretă, bătrâna în
rugăciune, este o excepție în cartea pe care o
comentez. Căci altfel în paginile ei se desfășoară un
lirism mai degrabă abstract, dacă se poate spune așa,
în sensul în care poemele utilizează cuvintele comune
dar toată tehnica autorului constă în îndemânarea de
a construi o realitate căreia în prealabil i-a fost
secționată orice comunicare cu lumea din jur. E
marea performanță a acestui poet de a exclude trimi-
terile în istorie realizând astfel un suprarealism pur.

În principal, două sunt totuși direcțiile pe care
avansează Ștefan Nicolae: arta poetică, în măsura în
care, în aceste condiții de sicațiune a universului liric,
el problematizează șansa de a fi a poeziei sale, iar pe
de altă parte lui îi scapă ca din întâmplare câteva sug-
estii erotice. Să le luăm în ordinea inversă celei în
care au fost enunțate. În ceea ce privește erotica,
pudoarea este ceea ce o caracterizează, un sentiment
prin care se deosebește în mod radical de felul în care
scriu despre iubire poeții de azi și îndeosebi
poetrițele, foarte buruienoase ca vocabular. Pe când
autorul acesta nu afirmă mai niciodată direct ci doar
insinuează cu delicatețe, precum în aceste fragmente
de poeme: lasă-mă să evadez în visul tău/ să
naufragiez în camera ta/ așa cum un plop înalt/ își
varsă toată dogoarea zilei/ în noaptea care vine tip-
til/ și-l cuprinde (p. 64). Sau altădată: ține-mă bine/ în
sufletul tău/ în hotarele nelocuitei tăceri (p. 68). Cât
despre problematizarea poeziei ca șansă a ei de a fi,
din numeroase ziceri ale poetului despre natura ei
desprind câteva exemple mai semnificative: a lăsa să
plutească/ peste chipurile înfrigurate/ câteva vorbe
fragede/ ca umbrele acelor zile de iarnă/ care
umezesc ochii trecătorilor (p. 71). Sau altădată:
lumea se ridică aievea/ dintre vrejuri și flori/
părăsită dar palpitând/ între pleoapele între-
deschise./ iată vine ploaia/ scoate din ascunzătoare/
cântecul/ de mult uitat (p. 86). Și iarăși o similară
adresare: poetul vânează tăcut sunete./ unele se-
ascund de el/ altele îl resping/ îi întorc spatele mof-
turoase/ supărate că au fost/ atâta timp părăsite/ într-
un colț al sufletului.// poemul invocă repetarea/
iertării.// ah ce joc periculos/ ce aventură răsucită/
întrecerea aceasta dintre sunete/ și poet (p. 92). Să
dărui din nou nume îngerilor (p. 94), pentru că toate
încap în căușul aducerii aminte (p. 96), acestea sunt

câteva din pretențiile poetului. Până la urmă poemul
acestui autor nu tinde decât spre a fi singurătatea
perfectă și în subsidiar una a lui Dumnezeu. Iată
mecanismul dezvăluit de poet, secretul fabricației:
firul de praf/ nimerit în carnea gingașă a stridiei/
crește din rană sporind/ miraculoasa perlă/
desăvârșita lacrimă a mării./ împrejurul durerii/ și al
rănii/ se-adună prea bunele ursitoare/ să clădească/
lumea perfectă./ sau singurătatea perfectă./ în cercul
care o înconjoară/ intră tăcerea care va săpa în
adânc/ până va întâlni/ singurătatea lui dumnezeu (p.
109).

Cartea la care m-am referit până aici beneficiază
de o ținută grafică nu doar elegantă ci și deși paralelă
totuși adecvată conținutului ei. Laura Cristina
Nicolae, fiica celor doi soți Nicolae și autoarea aces-
teia, a sesizat natura suprarealistă a poeziei pe care a
ilustrat-o. Desenele în tuș din cuprinsul cărții au
grație, frăgezimea unei candori, stau alături de
conținutul textelor, fără a le transpune imagistic lexi-
cul. Linia fină a conturelor care delimitează tremurat
petele de palidă acuarelă a copertei denunță cu
discretă expresivitate universul citadin și intelectual
al autorului.

Buna adecvare a graficii la conținutul cărții este
încă și mai evidentă în cazul celei de a doua cărți de
poezie a lui Ștefan Nicolae: Fluture pe nisip, O lume
în puține cuvinte, Ilustrații de Laura Cristina Nicolae,
Eikon, București, 2021. Subtitlul cărticelei face trim-
itere la natura cvasi japoneză a poemelor cuprinse,
niște presupuse haikuuri. Spun presupuse pentru că
nu sunt convins că specia lirică respectivă este
posibilă cu adevărat într-o limbă europeană, alta
decât cea extrem-orientală, de origine. Decât poetul
mai fidelă pretenției de artă asiatică este autoarea
ținutei grafice a volumului respectiv. Cele cinci
planșe intercalate în text descriu, în adecvare cu titlul
cărții, un același fluture cu infime variații ale desenu-
lui, simplu contur, împlinind prin laconism o austeri-
tate voit asiatică. Pe cele două coperte, un semn
ideografic nu lasă loc pentru niciun echivoc cu
privire la natura orientală a textelor. Ele sunt perfor-
mante în felul lor, ca artă poetică, înscrise într-o
modă ce a bântuit scrisul de la noi îndeosebi după
eliberarea din 1989.

În prima dintre cele două cărți la care m-am refer-
it, un poem se numește peisaj peruan (p. 102-103),
deconspirând faptul că cei doi soți Nicolae și-au
încheiat ceea ce va fi fost cariera lor diplomatică în
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țara din America de Sud. Dar despre experiența
respectivă mărturisește amplu cartea Florinei
Nicolae: Meditații andine, Perú – între mituri și
realități, Prefață de Ștefan Nicolae (având pe coperta
a IV-a scurta recomandare a ambasadoarei Republicii
Perú la București Maria Eugenia Echeverria), Tracus
Arte, 2018. Prefața care mai că dublează textul cărții
oferă o bună ocazie pentru ca prin contrast să
evidențieze caracteristicile celor doi autori, flagranta
deosebire dintre ei. Prefațatorul informează amplu și
exact asupra subiectului abordat, oferind abundente
date pigmentate cu parcimonie prin evocări personal-
izate. Ținuta textului este mai degrabă de raport
diplomatic, cu informații culese vădit din ghiduri tur-
istice și din sumare enciclopedii ale locului. Cu totul
altceva este scrisul mai intelectual, mai artistic chiar,
al Florinei Nicolae, ce se dovedește a fi patetica
desfășurare a unor pledoarii întru credință, țara
evocată fiind mai degrabă pretext iar  autoarea situân-
du-și demersul scriitoricesc în continuitate cu evo-
carea consacrată de ea lui Francisc de Assisi, cu care
s-a remarcat cândva italienista de prestigiu.

Cel puțin prin aparențe ca spiritualitatea fiind
diametral opusă soțului său, Florina Nicolae parcă nu
ar reține spre a descrie decât locurile în care
identifică minunea, sfințenia. Nici o ambiguitate nu
persistă în textele acesteia fiindcă afirmațiile ei din
acest punct de vedere sunt fără echivoc. La enigmele
ce îi ies în cale și despre care putem crede că le caută
întotdeauna, răspunsul este doar credința.
Divinitatea este firul și explicația. Nevoia de cer a
ființei umane... (p. 69). Față de textul corect și doct al
ambasadorului, cel al Doamnei sale este plin de
căldură, revendicativ dinspre credință și mai mereu
făcând trimiteri la sfințenie și la sfinți. În sens figurat
vorbind, prin ceea ce a publicat italienista aceasta
este în felul ei o ființă cu aparența de călugăriță, o
devotă a sfântului Francisc de Assisi pe care nu-l uită
mai mereu și pe care îl caută pretutindeni, făcând
proba nu doar a unei ardori în credință ci și pe aceea
a erudiției în care își spune cuvântul italienista de
profesie. Dotarea ei specială este aceea cu un „organ”
prin care detectează prezențe mirabile. Singură într-
un lăcaș de cult eseista sesizează acut o tăcere
subtilă, un schimb de priviri și un clipit ca un foșnet
de petale, o ușă care se deschide într-o frescă, o
mantie care adie, pâlpâind delicat sub brațul ridicat
în binecuvântare. Ba chiar ea se simte martor al unui
lung dialog al sfinților între ei (136). E vorba de

sfinții din fresce. Să recunoaștem că e necesară o
acuitate specială pentru a le sesiza conversația.

Și cea de a doua ei carte pe care tocmai a publi-
cat-o: Suntem întrebare. Devenim răspuns?, Editura
Serafica, Roman, 2021, și aceasta pare a fi mai
degrabă o aplicare a unui consecvente acțiuni de
prozelitism religios dar nu neapărat confesional ci
unul general creștin. Pentru o clipă, ca cititor ești ten-
tat să constați un exces de erudiție culturală la această
autoare dar în cuprinderea culturii nu poate fi vorba
niciodată de exces ci doar de excepția fericită ce o
caracterizează în mod tacit pe italienista eșuată în
diplomație. Dacă prima dintre cărțile ei la care m-am
referit este despre cultura unei țări din America de
Sud, aceasta a doua pe care o iau în cercetare este una
de etică creștină, autoarea predicând credința în
Dumnezeu, nu neapărat ortodox dar nici sigur unul
catolic. Florina Nicolae își depășește mai mereu tonul
de fie și doar sugerată moralizare a lumii. O salvează
de la căderea în eticisme indigeste stilul elevat, plin
de erudiție și personalizând problematica abordată.

Faptul că încă din titlul acestei a doua cărți,
autoarea instituie un dialog iar mai apoi în
cuprinderea textelor din volum îl continuă adresându-
se mereu cititorilor săi pe care îi mobilizează înspre
Dumnezeu îmi amintește felul în care Dumitru
Stăniloae, într-o conversație particulară, privilegiu al
unei catehizări personale, îmi spunea cu referire la
Maxim Mărturisitorul și la textele acestuia cuprinse
în volumele de început ale Filocaliei sale, că
Atotputernicul iubește lumea pe care a creat-o cu o
iubire infinită, pe potriva măreției sale. Iar noi,
oamenii, îi răspundem cu iubirea de care suntem și
noi în stare, tocmai pe cât de mare ne este credința în
Dumnezeu, a sfinților considerabil de mare, a
călugărilor și a teologilor de mărime aproximativ
medie iar a noastră, a celor atât de păcătoși, este mai
degrabă una pipernicită, micșorată, infirmă. Prin
scrisul din cărțile sale, Florina Nicolae își merită
ecoul de sfințenie care îi vine din veșnicie și îi
înfășoară scrisul, un privilegiu mare. Căci ea
realizează în totul o pedagogie a iubirii creștine. 
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Până și femeile cele mai vanitoase pot avea în unele
circumstanțe o reacție depreciativă față de conceptul de
femeie, spre a-și putea umili rivalele. 

*
Cu vârsta, adevărul devine tot mai mult o formă de

sensibilitate. Un mod de-a te afla în raport cu lumea mai
curând prin acte de trăire decât de cunoaștere.

*
Impolitețea uitării, impolitețea memoriei.

*
„Cât despre viitor: e posibil de susținut ipoteza că

acest progres al conștiinței de sine, extrema luciditate în
legătură cu exprimarea și interesul extrem față de ea, pe
care le găsim la Valéry, reprezintă ceva sortit să se frân-
gă până la urmă, datorită unei tensiuni crescânde împo-
triva căreia mintea și nervii omului se vor răscula; tot
așa cum se poate susține că e posibil ca nesfârșita
perfecționare a descoperirilor și invențiilor în domeniul
științei, ca și a aparatului politic și social, să atingă un
punct în care să se producă o irezistibilă reacție contrară
a omenirii și o disponibilitate de a accepta cele mai grele
condiții de viață primitivă decât să poarte mai departe
povara civilizației moderne” (T. S. Eliot).

*
Senectute. E tot mai greu să cunoști dacă nu

recunoști. 
*

Plictisul? O pierdere de sine refractară la verb, așa
cum sunt de altfel, la polul opus, și marile emoții.

*
„Natura, care a stabilit diferitele grade de putere și

slăbiciune printre oameni, a egalat adesea slăbiciunea cu
forța, prin disperare” (Montesquieu). 

*
18 iunie 2020. Zi îndoliată. Aflu că a plecat dintre

noi Miron Kiropol, de un leat cu mine. Elan poetic de-o
mare autenticitate, suflet dăruitor cum nu se întâlnește
decât rar în lumea scriptorilor, destin trist. A trăit decenii
sărăcăcioase în izolarea unui Paris care-l ignora, cu
unica pare-se satisfacție existențială oferită de o
franțuzoaică, Elisabeth, devotată soție. Parcă-i mai aud

vocea la telefon… 
*  

„Adevărata prietenie poate exista numai între
egali” (Platon). 

*
Scriptor. A căuta imagini insolite ale unui obiect sau

ale unei ființe, care par a sugera distanța, înseamnă că
te-ai apropiat de acel obiect ori de acea ființă. 

*  
Senectute. O cedare care poate fi într-un fel volup-

tuoasă, prin supoziția că e ultima. 
*

Senectute. Îți dai seama cu timpul că lucrurile cele
mai importante rămân cele pe care nu le mai poți face.
Restul interzis al existenței.

*
„Nu-mi e accesibilă rugăciunea mentală.

Deprinderea mea livrescă este atât de puternică, încât nu
concep gânduri și dispoziții evlavioase altfel decât
citind, ca pe un comentariu a ceea ce citesc, și mă văd
silit să le cristalizez așternându-le în scris. A studia pen-
tru a scrie! Iată scopul intelectualismului, a gândi pentru
a produce gânduri! Teribilul cerc vicios al economiei
noastre transpus în lumea spirituală. Nu gândești pentru
tine, pentru propria mântuire, nu meditezi, gândești.
Meditezi rugându-te, gândești citind. (…) Cea mai înal-
tă treaptă a meditației este extazul, cea a gândirii con-
struirea unui sistem filosofic. Meditând, devii mai bun;
gândind, mai învățat” (Unamuno). 

*
„Orbitorul întuneric dumnezeiesc” (Vladimir

Llosky). 
*

A.E.: „Viața literară. Din când în când apare câte un
autor în vogă, stabilit pe imperfecțiunile sale cum pe un
tron”.

*
Poet care trăiește într-o fantasmagorie atât de stân-

gaci dureroasă a grandorii sale ticluite, încât aceasta
devine mai demnă de atenție decât versurile pe care le-
a produs. 
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* 
Scriptor. Marea dificultate intimă nu e să fii într-un

anumit fel, ci să te accepți a fi într-un anumit fel.
* 

„După ce le-a sucit mâna la spate liberalilor și a
întors țara cu susu-n jos ca să-l pună pe dl. Câțu
președinte la PNL, talentatul domn Iohannis a descope-
rit zilele acestea că nu are ce face cu el, căci fostul pre-
mier a reușit să se facă atât de antipatizat în celelalte
partide, încât simpla sa prezență irită orice negociere.
Curând, prezidentul golfer va descoperi și că dl. Câțu nu
este nici vreun lider politic de anvergură, capabil să
redreseze acest PNL răvășit, care iese din mediocritate
într-un naufragiu comic și patetic spre submediocritate.
Astfel, curând, dl. Iohannis va descoperi că trebuie să-l
schimbe pe dl. Câțu. Cât despre dl. Iohannis însuși, știți
vorba de pe vremuri: «Mândră corabia, meșter cârma-
ciul»” (Dilema veche, 2021).

* 
Onestitatea funciară a unui dat natural. Naturalia

non turpia. 
* 

Suferința la o anume cotă mai modestă poate fi, în
benevolența sa, decorativă, trasă în culori, în imagini, în
adierea unor sonuri melancolice. Tot ce s-a petrecut, tot
ce se petrece prezintă avantajul de a ți se înfățișa și alt-
fel, aidoma unui mediu străbătut de curenții unei impre-
vizibile, ilogice așteptări. 

* 
Senectute. Îți dai seama că până și dramatismul

vieții se relevă în unele clipe gradat, cu scrupuloasă eco-
nomie.

* 
„Zâmbetul înseamnă consimțire, râsul reprezintă

adesea un refuz” (Victor Hugo). 
* 

„Dimineața, aud din nou, de la una din vilele vecine,
flautul. E o arie scurtă, un allegretto de o mare simplici-
tate, aproape naiv, copilăresc – arie necontenit reluată.
Uneori, o scurtă pauză; parcă flautistul s-ar fi oprit ca să
asculte. Apoi, brusc, reîncepe – în același tempo, ca și
cum ar repeta, fără grabă, fără să-și piardă răbdarea, o
chemare adresată unor ființe numai de el știute. Aud
această melodie de câțiva ani. Un sentiment de împăcare
cu lumea, de beatitudine fără înțelesuri” (Mircea
Eliade).

* 
Scriptor. Afectele au un caracter specular sui gene-

ris. Lirismul lor primar. „O oglindă a oglinzilor”, con-
form unui poet arab.

*
A.E.: „O viață suportabilă se cuvine alcătuită inclu-

siv din iluzii. Problema care se pune în fața ta e de a sta-
bili proporția lor, colega”.

*
Te poți înșela cu adevărat doar asupra lucrurilor în

care crezi. Ceea ce nu te împiedică uneori a crede în ele
în continuare.

*
În opoziție cu durerea cea devastatoare, melancolia

ca un veritabil scut al nostru în fața lumii. 
*

„Dacă Ieremia la evrei și Iulius Cezar la romani s-au
folosit de procedee criptografice mai degrabă sumare,
istoria avea să confirme în secolele următoare tehnici
rafinate, chiar dacă uneori și bizare, de disimulare a
informației. Herodot (484-425 î.e.n.) povestește cum o
căpetenie greacă a trimis un sclav cu un mesaj fără mare
importanță la Asteboras din Millet, trimițând apoi, la
scurt timp, un al doilea, în care-i spunea să-i radă părul
de pe cap primului sclav. Pe țeasta acestuia era tatuat
ordinul răscoalei generale a grecilor împotriva perșilor”
(Formula As, 2021).

*
Eros. În fața unei mari iubiri de care ai avut parte,

ești responsabil ca în fața unei instanțe transpersonale. O
eschivă ar fi profund neonorabilă. Indiferent de evoluția
lucrurilor, se cuvine să rămâi cavaler cu tine însuți. 

*
A.E.: „Inteligența, amice, poate conține cu discreție

un factor elementar, cel al uimirilor, spontaneităților,
emoțiilor. Nu o dată acestea cutează a ieși la suprafață,
conturbând-o. 

*  
Timpul jucându-se cu noi de-a v-ați ascunselea.

*  
„Ca să poți gusta din plin voluptatea muzicii, o

condiție indispensabilă e pasivitatea absolută a celui
care ascultă. Chiar dacă ajungi la cea mai mare măies-
trie, ex ecuția unei piese muzicale cere executantului
mișcare, concentrarea atenției, neliniște. Și cât de puțin
se împacă toate acestea cu starea de e* taz și liniște de
care ai absolută nevoie ca să simți plăcerea muzicii [...]
această simplă mișcare, chiar dacă s-ar reduce numai la
atingerea întâmplătoare cu piciorul, ar compromite
complet toată plăcerea” (Thomas de Quincey). 

*  
Imaginarul: un dezechilibru feeric al eului.

*  
Tăcerea: un bandaj al sonorului rănit. 

* 
„Toate necazurile omului provin din faptul că nu știe

cum să stea liniștit într-o încăpere” (Pascal). 
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*  
Paradoxul comediantului, datorat lui Diderot (apro-

ximativ 1770), conform căruia e necesară insensibilita-
tea unui actor pentru ca acesta să poată produce reacția
emotivă a publicului.

*  
„30 de excursioniști s-au întors pe cel mai înalt

munte din Mexic ca să salveze un câine maidanez, după
o lună. Ei au urcat recent a doua oară pe vîrful Pico de
Orizaba, cu înălțimea de 4.922 de metri, în căutarea
cățelului vagabond Canelo. Acesta îi însoțise prima
oară, la urcare, în octombrie, dar nu au reușit să-l facă să
coboare cu ei. Dându-și seama că va muri, s-au întors
după el. (…) A fost dus la spitalul veterinar, unde până
la urmă a fost salvat de la moarte. Acum a devenit deja
o vedetă” (Click, 2021).

*  
Puține lucruri sunt mai angajante decât cele ce te

îndurerează pentru pierderea lor. A.E.: „Dar neîmpliniri-
le?” Nu intră, cu o minimă îngăduință, și neîmplinirile
în categoria acestora?

*  
Gânduri ce se evaporă lent aidoma apei, într-o zi

autumnală. 
* 

„Arta e un lucru rece. Nu sunt suficient de rece pen-
tru a fi un mare artist” (Iris Murdoch). 

* 
A.E.: „Un vis, un soi de minge pe care scriptorul,

aidoma unui fotbalist, se străduiește a o trece prin poarta
adversă. 

*  
„Nu există părere mai prostească decât aceea de a

crede că poți câștiga o femeie oferindu-i spectacolul
propriului tău talent. Aici talentul nu corespunde
frumuseții, pentru simplul motiv că nu provoacă excita-
re sexuală; frumusețea, da. O poți cuceri însă și în felul
acesta numai când talentul apare ca un mijloc de a
câștiga putere, bogăție, considerație – valori de pe urma
cărora femeia, lăsându-se cucerită, ar avea în consecință
și ea de câștigat. Dar talentul, ca mașină miraculoasă,
care se mișcă în mod dezinteresat, lasă indiferentă orice
femeie. Adevăr pe care n-ar trebui să-l uiți” (Cesare
Pavese).

*  
Istoria: o Atlantidă a timpului a cărei suprafață

sporește mereu, amenințătoare. 
*  

„Durerile n-au totdeauna aceleași aripi” (Eschil). 
* 

Senectute. Sensibilitatea se acutizează, devine inco-
modă reacționând la provocări minore, posibil ca o con-

trapondere a memoriei descendente. Un mijloc supli-
mentar de defensivă a ființei. Actualizezi cu asupra de
măsură ceea ce s-ar putea să uiți. 

*  
Secvențe emoționale care evadează din prezent

aidoma unor vise nocturne, plutind undeva deasupra
capului tău, în intemporalitate. Nici real, nici ficțiune, ci
un soi de drone ale unei tainice anomii. 

* 
„Contra ideii moderne de «formă» care deformează

toată cultura noastră. Forma goală e o absurditate sau un
exces: «formalismul», fie că e condamnat («formă
goală», tocmai), fie că e pus ca principiu al lucrurilor, ca
formalismul matematic, logic ori fizical și chimic, până
și geologia cu codurile; cu laboratorul, modelele, plani-
ficările, raționalitatea goală iarăși. Forma-decret, forma-
arhetip, tirania formelor. Dar forma e a unui conținut; e
contură lui, împlinirea lui. Am păstrat în sport sensul: a
fi în formă! L-am păstrat în artă: peste tot forma e cu
conținut cu tot, poate și în arta abstractă. În filosofie
chiar forma e fond, cu Parmenide-le lui Platon și cu
Hegel. Iar în limba română «frumos» e formosus.
Trădăm limba și frumusețea cu forma de azi!” (Noica). 

*  
O ploaie ale cărei șiroaie par a fugi când într-o parte,

când în alta, de teamă. De teama cui? 
*  

A.E.: „Lucrurile neterminate? Te îndeamnă reflex
să nu termini altele”.

*  
A.E.: „O recomandare. Poetul Marian Drăghici scrie

următoarele despre un autor care îi reproduce respectuos
textul pe coperta volumului său: «(…) este un poet ca
din altă lume. O lume în care până și ultimul poet este
un domn al Poeziei, deci o lume în care ultimul poet
dacă nu e poet, măcar e un domn». O fi o laudă?”

*  
„Ideile fix e fac casă bună cu voințele labile”

(Monseniorul Ghika). 
*  

Acum, uimiri filtrate prin timp, deosebite de cele ale
primei vârste. Pe când uimirile de atunci confirmau
lumea, cele actuale te confirmă pe tine.

* 
Văzduhul se refuză formei. E cea mai impresionantă

componentă informă a lumii.
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Societatea principatelor române de la mijlocul
secolului al șaisprezecelea nu era pregătită pentru
înnoirile, pentru modernizările pe care cei doi fii
(din mame diferite), ai lui Pătrașcu cel Bun: Mihai
Viteazul și Petru Cercel (1545-1590), au dorit să le
impună, în consens cu evoluția lumii europene. Ei
au și avut un sfârșit violent, primul pierzându-și
capul sub sabie ungurească, celălalt asasinat de o
mână otomană. 

Socotit a fi un aventurier și un extravagant în
epocă, Petru Cercel s-a ilustrat, la drept vorbind, ca
un intelectual rafinat, vorbind 12 limbi străine (ita-
liană, franceză, germană, polonă, desigur trcă și alte
câteva limbi orientale), ca un veritabil om al
renașterii. 

Cei doi ani petrecuți pe tronul Țării Românești
(1583-1585), urmând lui Mihnea Turcitul care i-a
succedat mai apoi pe același tron, au reprezentat un
continuu conflict cu boierii, care n-au înțeles nimic
din încercarea acestuia de a reorganiza armata,
punând temelia unui atelier de confecționare de
tunuri din bronz, fiind iritați de cerința schimbării la
Curte a vestimentației tradiționale a boierilor (și nu
numai), cu una occidentală, deranjați de plantarea
unor culturi florale în grădini „alla italiana”, cu sere
pentru plante exotice, în preajma palatului etc, și nu
în ultimul rând prin eleganța cu care își purta în ure-
che un cercel de aur masiv, cu o perlă de mărimea
unui ou de porumbel („una perla grande nell’ che
portava orechia”, cum se află înscis pe fresca
mănăstirii Căluiu, județul Olt). De numele lui Petru
Cercel se leagă construirea aducţiunii de apă la
Târgovişte şi ctitorirea Bisericii Domneşti; zidește
mănăstirea Mislea, renovează mănăstirea Curtea de
Argeș și biserica „Sf. Nicolae” din Șcheii
Brașovului. În timpul liber citea cărți de literatură și
scria poezii, despre care pomenește secretarul său,
Franco Sivori, scrieri, din păcate, pierdute în lungile

peregrinări prin lume ale Principelui. 
După ce fusese ostatic la Înalta Poartă, evadând

de pe insula Rhodos și dintr-o temniță din Siria,
ajunge în Franța, pentru a fi curând unul din
preferații regelui Henric al III-lea al Franței, cunos-
cut notoriu ca homosexul, fapt ce a făcut să planeze
și asupra princepelui valah o asemenea suspiciune.
După moartea regelui, care l-a susținut pentru acce-
derea la Tronul țării sale, Petru Cercel și-a petrecut
doi ani la Roma, căutând sprijin, în intenția aceleiași
urcări pe Tron, Papa Grigore al XIII-lea însuși reco-
mendându-l ca pe un „legitimo succesore”. La
Constantinopole este, de asemenea, susținut de către
diplomații francezi de pe lângă Înalta Poartă și în
cele din urmă, ungerea se produce. Când însă, în
1585 Principele prinde de veste despre mazilirea ce
i se pregătea, grăbit se refugiază în Transilvania
unde însă, este întemnițat o vreme la Mediaș, apoi în
închisoarea din Hust, unde compune versuri și
citește din cățile trimise de iezuiții de la Cluj, după
cum relata servitorul său din acea perioadă, citat de
Franco Sivorii. Ajuns, în cele din urmă, la
Constantinopol, este aruncat în închisoarea de la
Edicule (Cele Șapte Turnuri) și trimis în exil pe
insula Rodos, numai că, înainte de a ajunge, în mij-
locul Bosforului, pe vasul care îl transporta, este
ucis fără milă. 

Perioadele șederii la Roma sunt importante pen-
tru intelectualul Petru Cercel, care scrie poezii și se
bucură de reputația unui om de rafinată cultură.
Unul dintre cronicarii vremii, italianul Fuchsi
Lupino Oltadinum îl descrie astfel:„Toţi se mirau de
aerul şi de înfăţiarea lui cea maiestoasă, de vorbirea
lui cea curată în aproape toate limbile europene şi de
înalta lui înţelepciune”. Începuturile activității lite-
rare se leagă tocmai de perioada primei sale șederi
în Italia, dobândind acolo o adevărată faimă de
„învățat mărinimos și valoros”, după cum
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menționează în memorialul său Franco Sivori. Era
firesc, întrucât mai înainte, la Constantinopole își
perfecționase educația cu dascăli dintre cei mai de
seamă, apoi în Rodos învățase grecește și turcă. 

Deprindea cu ușurință limbile străine ale locui-
torilor din țările prin care se perinda. În
Transilvania, bunăoară, învățase ungurește, în
Germania se familiarizase cu germana ș.a.m.d.,
ajungând a fi apreciat ca un veritabil poliglot. La
Curtea Franței își perfecționase într-atât limba fran-
ceză încât putea scrie el însuși literatură (poezii),
intrând în contact cu ilustre personalități culturale
ale vremi. Cunoṣtea foarte bine creația marilor poeţi
contemporani – Ariosto sau (mai ales) Pierre de
Ronsard, cu care s-a întreținut personal ṣi „care a
avut rolul de a-i deschide alte orizonturi literare.
Totuṣi, cel care l-a influenţat cel mai mult a fost
scriitorul Desportes, favorit al regelui Henric al III-
lea” (G. Larson, Histoire de la literature francaise).
Din toată această perioadă, franceză și italiană,
producția literară i s-a pierdut, fiind salvat doar
Imnul Rugăciune, scris și publicat în limba italiană,
pe care diplomatul ṣi eruditul Stephano Guazzo
(fondator al „Accademia degli Illustrati in Casale
Monferrat”) l-a reținut în ale sale Dialoghi piacevoli
(Veneția, 1586) și despre care se pronunță în ter-
meni cu totul favorabili: „Cu adevărat capitolul
acesta slăveṣte pe pământ ṣi ȋn cer pe autorul lui,
căci e plin de suflare, pe cât de evlavioasă pe atât de
poetică ṣi mă gândesc că lungile ṣi tristele rătăciri i-
au câṣtigat acestui principe, pe lângă alte daruri, ṣi
această mare cinste de a se fi numărat printre poeţii
toscani, care fericire abia de se găseṣte la vreun
principe italian din ziua de azi ” (Stephano Guazzo,
Dialoghi piacevoli). 

Rugăciunea, în stil baroc, având un timbru pate-
tic evident, probează cu prisosință caracterul pro-
fund creștin al formării sale, pe care nu l-a abando-
nat în mediile musulmane care, desigur, vor fi fost
presante asupra sa: „Potentissimo Dio del sommo,
et imo,/ Tu che creasti il ciel, la terra, e’l mare,/ Gli
angeli de la luce, et l’huom di limo./ Tu che nel ven-
tre vergine incarnare/ Per noi volesti Padre omnipo-
tente,/ Et nascere, et morire, et suscitare./ Tu che col
proprio sangue veramente/ N’apristi il ciel, spo-
gliasti il limbo, et poi/ Sathan legasti misero, et
dolente./ Tu che con sante braccia aperte a noi/
Ancor ti mostri mansueto, et pio/ Per darne eterno

ben ne i regni tuoi./ Ascolta, Padre, l’humil priego
mio/ Che supplice, et diuoto a te nevegno,/ A te che
ti sesti huom per far me Dio”. Și, în excelenta ver-
siune românească datorată lui Al. Ciorănescu, publi-
cată în Revista Fundațiilor Regale, Nr. 9/1935, p.
660-666: „Stăpâne Domn pe-adânc şi pe văzduhuri,/
Tu, ce-ai făcut pământ şi cer şi mare,/ Pe om din lut
şi nevăzute duhuri;/ Tu, care din fecioară întrupare/
Ai vrut să iei, Părinte preaputernic,/ Ca să-nviezi şi
să ne dai iertare;/ Tu, ce vărsându-ţi sângele cucer-
nic/ Ai sfărâmat a iadului tărie/ Şi l-ai legat pe dia-
volul nemernic;/ Tu, ce-ai deschis a ta împărăţie/ Şi
blând te-arăţi şi milostiv cu mine,/ Spre-a-mi face
raiul veşnică moşie;/ Ascultă, Tată, ruga mea ce
vine/ La tine arzătoare şi plecată,/ Tu, ce-ai fost om
ca să mă-nalţi la tine”. 

Poemul e mai puțin tributar expresiei canonice
liturgice și, pin discursul ceremonios, de
referențialitate culturală (biblică, inevitabil), se
încadrează confortabil în poezia religioasă cultă
prezentă în lirica italiană la acea oră dar, în discursl
său se resimte cu evidență „duhul ortodox” (Dan
Horea Mazilu). Versurile sunt stilizat simple, expre-
sive în substanța ideatică pe care o comunică, deno-
tând o anume cultură prozodică deprinsă din lecru-
tile atâtor texte laice. Stilul e armonios și plin de
vibrație (Cristian Moșneanu), metaforele sunt
puține și discrete dar vin să tălmăcească în cuvinte
alese conținutul teologic al povățuirilor biblice, asu-
mând astfel menirea îndumnezeită a omului în
general.

Ca în atâtea alte cazuri, s-a pierdut și producția
poetică – atâta câtă va fi fost – datorată lui Petru
Cercel, una dintre figurie cele mai ilustrative ale
culturii renascentiste pe care le-am avut. Imnul
Rugăciune face din plin dovada talentului literar al
principelui și pune o elegantă pată de culoare pe îne-
puturile literaturii noastre culte, inexistentă, de alt-
fel, la acea dată, operă literară pe care trebuie să ne-
o asumăm, să-i oferim locul de merit în corpusul de
documente ilustrative reale dintr-o epocă revolută,
medievală, chiar dacă a fost elaborat în limba italia-
nă. Poemul ilustrează, fără tăgadă, formația culturii
noastre religioase creștine care a stat la baza
conștiinței naționale în evoluția sa istorică.
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Conform procedeului său de notorietate istorio-
grafică, acela de a reda „învăluiri contingențiale” de
fapte din „curgerea umană a vieții”, Iorga a ținut ca,
înainte de a comenta Istoria Țării Românești, atri-
buită de el Stolnicului Constantin Cantacuzino, să
evalueze critic, după propria-i mărturisire, „lucrări-
le de căpetenie ale lui Miron Costin: două în limba
polonă, una în proză către marele comis al
Coroanei, alta, în versuri, către Ioan al III-lea
Sobieski însuși, și, puțin înainte, o cărticică româ-
nească despre întemeierea neamului”. Și în cazul
operei costiniene, prima ei „fază, letopisețică”, a
fost iorghian asimilată „învăluririi de înfăptuiri
omenești” de la „timpul ei”. Într-o altă, succesivă,
„învăluire” de mereu „schimbătoare înfăptuiri”, s-a
cuprins „prima fază”, de angajament politic
Cantacuzin, a operei Stolnicului. Iar „cam în același
moment”, când „știința și stilul” Stolnicului erau
absorbite de „mântuirea Bibliei șerbaniene”, înce-
peau „să cadă și lucrările de căpetenie ale
Logofătului Miron”. De altfel, cam pe întreaga
întindere a marii sinteze de Istoria Românilor, pre-
cum și în alte vaste ori concentrate lucrări ale sale,
Iorga a recurs la „tăieturi cronotopice” sau la „învă-
luiri contingențiale”, cu „faze” de domnii, de „rân-
duială bisericească”, de tipărituri și scrieri de carte,
de creativitate literară și artistică, de chiar „viață
organică, prin vremi”, a românimii. Acele „tăie-
turi”, de o intensă cadență, ar putea fi deconcertante
pentru „o primă” lectură a textului iorghian. Ele se
vădesc însă, la o mai atentă și calificată lectură, ca
justificate de însăși propensiunea savantului autor
de sinteze spre înfățișarea istoriei ca o curgere
umană a vieții, cu „valuri” purtând pe creste
semnificații suscitante de titluri de volume sau, mai
frecvent, de capitole de scriitură. Datele trecutului
s-au cam pliat, ca parcă de la sinea lor, iorghienei
lor prezentări cronotopic-vălurinde, erudit-normati-

ve de contingențe, fără resimțirea nevoii de relevare
a „înlănțuirilor cauzale”, de anvergură procesual-
fenomenologică. Prin felul său de a scrie, Iorga și-
a etalat vocația de cărturar ca mai presus de „stricta
specializare”, în ale cărei „margini” el a și tot
„văzut” erudiți, cu incontestabil merit de a consoli-
da temeiurile de documentație și de factualitate ale
studiilor istorice, dar fără talent, stil, chiar „fanta-
sie” de „înaripare” a discursului despre „trecutul
omenesc”, resurecționat, micheletian, de adevăratul
istoric. Cu „simțire și cunoaștere”, ca de asemenea
istoric, s-a arătat de-a dreptul fascinat și să-și lege
poate cea mai ilustră parte a imensei sale opere, de
„veacul monarhilor și cărturarilor”. A și vădit, la
îndeosebi timpul marii sale sinteze de Istoria
Românilor, o vibrantă și peste secole empatie cu,
îndeosebi, Miron Costin, din, de crezut, sentimentul
împărtășirii destinului de cărturar „sub vremi”. Nu
s-a văzut însă într-atât de marcat de acel sentiment,
încât să-i contravină ori să-i „usuce” spiritul critic
pentru evaluarea fiecăreia dintre „cele două faze”
ale operei Logofătului. Și în același spirit a putut
decela „înțelesurile” cursului, tot „bi-fazic” al ope-
rei Stolnicului Cantacuzino.

Pentru cea de-a doua „fază” a operei costiniene,
ambele „lucrări în polonă” aveau să fie „mai cunos-
cute” istoricilor „de la noi” prin traducerile
românești (Cronica Țărilor Moldovei și Munteniei
– Cronica polonă; Istoria în versuri polone despre
Moldova și Țara Românească – Poema polonă).
Cât despre „cărticica românească”, De neamul mol-
dovenilor, din ce țară au ieșit strămoșii lor, aceasta
ar fi fost scrisă „după o călătorie” a Logofătului în
Ardeal, prilej cu care a putut „să cunoască opera de
cuprins mic, dar bogat”, a lui Laurențiu Toppeltinus
de la Mediaș (Origines et occasus Transylvanorum,
1667), cărturar sas văditor de „atâta înțelegere” față
de „rasa, limba și originile românilor”. Acea „cărti-
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cică” ar fi „pornit”, în aprecierile lui Iorga, și din
„dorința” Logofătului Miron „de a respinge ideea
<...> de adaos la Ureche <...> că românii vin dins-
pre hoții Romei, expulzați departe”. Lucrările
„polone” ar fi avut, în aceleași aprecieri, „un scop
politic”, modern „mânuit” de Logofăt sub formă de
„memorii către conducătorii Poloniei, de fapt către
regele însuși, pentru a-i lumina” asupra „reunirii”
(!) Moldovei, „ca organism autonom, la Regatul
vecin”. Sub acea formă, cele două lucrări „polone”
ar fi fost, nu întâmplător, redactate de autorul lor „în
exil”, ca de indiciu fiind locul și data Daszow 1683.
În anii 1671-1673, 1683-1686 și 1691, „foarte tul-
buri, de sărăcie și invazii”, din istoria Moldovei,
Costin s-a manifestat cam fățiș, „de unul singur”
sau „într-un partid de boieri”, ca fervent filopolon.
„Opusculul polon scris în proză” a și fost finalizat
„în momentul” când Miron Logofătul – sub impre-
sia gloriei regelui Sobieski de „salvator” al Vienei
asediate de otomani – „putea nădăjdui că țările
românești nu se vor întoarce sub turci”.

Trecând, de înțeles, aici, peste analiza savantic
întreprinsă, cu intense observații critice și „îndrep-
tări” cronologice, toponimice și onomastice, asupra
ambelor lucrări „polone”, se cuvin să fie amintite
aspectele ori notele de modernitate ale spiritului de
scriitură costiniană, după cât și cum au putut ele
răzbate de sub „revizuirile științifice” iorghiene de
text. Cea „în proză”, de „valoare istorică slabă”, era
recomandată de însuși Miron Costin, cu însemn de
conștiință de autor, ca acoperind „lipsa unei lurări
asemănătoare”, de doar „pomenit” fiindu-i „a lui
Ureche”; ideea romană, a originii nu doar „de
neam”, ci și „de domn” apare, la Costin, ca „de
temelie” pentru imprimarea de sens devenirii istori-
ce românești; și tot ca „de temelie” răzbate din scrii-
tura costiniană „sentimentul de unitate româneas-
că”, însușit de autor „prin experiența” personală „de
călător” pe întinderea spațiului „locuit de cei de-un
neam și de-o limbă”; tonul de „moralist” îl vădește
Costin mai ales când, pe fondul „de origini comune
și de unitate de neam”, surprinde note distincte,
adeseori „șfichiuite” ironic de el, în comportamen-
tul moldovenilor și, respectiv, al muntenilor sau al
ardelenilor; în „expunerea geografică”, acoperitoa-
re, la Costin, de „întregul spațiu etno-lingvistic”,
chiar și „de ape și orașe”, Iorga a recunoscut „întâia

geografie românească”; referențialul etnic, lingvis-
tic și geografic orientează și cursivitatea inevitabil
epică a versurilor poemei polone; este „lucrarea”
apreciată de Iorga „din punctul de vedere literar”;
legende, precum cea „a descălecatului țării
Moldovei” sau cea „a prisăcii lui Moș Iațco, de
ruteni” închinători „descălecătorului”, cea „a
Câmpului lui Dragoș” ori cea, de specială „luare
aminte” pentru regele Sobieski, despre „campi bia-
logradenses”, au putut imprima, desigur, suflu epo-
sului versificat; în acel „epos”, ca „elemente” de
modernitate a gândirii și scriiturii costiniene, Iorga
decelează pe cele de „filologie latină, greacă și sla-
vonă”, de „schimbare a numelor romane cu slave”,
de recurs la „Anale slavone și la documente”, de
„cunoștințe de istorie universală” și de mai ales
„trecutul Țării Muntenești” – poate și după discuții
avute de Logofăt cu „pribeagul pentru ceva timp în
Moldova”, Constantin Stolnicul Cantacuzino –, de
„atenție” specială acordată Ardealului, „vatră” a
„originii și viețuirii neamului”, chiar „a dacilor trăi-
tori”, după Toppeltinus, „în sași”, Maramureșului,
Țării Făgărașului „cuprinzând atâția români <...>
vorbind limba românească cea mai frumoasă și mai
apropiată de cea latină”, Banatului „cu superiorita-
tea românilor față de sârbi”.

În forma „românească definitivă”, cam de prin
anul 1683, poate 1686, după „urzeala” de început și
„redactarea” de care amintește „povestirea polonă”,
cartea despre „descălecatul Țărăi Moldovii dintăiu
și a neamului moldovenesc”, era, cum nota Iorga,
„clădită”, și ea, pe ideea unității românești, cuprin-
zând și „Țara Muntenească” și „Românii din țările
ungurești <...>, că tot un neam sunt și odată
descălecați”. De o manieră frecvent întâlnită la isto-
ricii europeni „de veac XVII”, mai toți exersanți de
un discurs căutat, chiar plusat erudit, cu desfășurări
cam „orizontale” de date, nume și locuri, fără sufi-
cient control profesional asupra veridicității „surse-
lor” de proveniență a lor, tot și toate într-un „angre-
naj” impresiv-cărturăresc, scump și foarte „arătos”
copertat, Costin a ținut, și el, să etaleze, pentru un
text fie și „de cărticică”, o „informație” debordantă,
„adesea naivă”. Ceea ce, în spirit, totuși, modern,
„făcea valoarea opusculului” era, „pe lângă o formă
mult mai închegată a frazei, calda iubire <a cărtura-
rului> față de nația sa, pe care caută a o lămuri prin
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înfățișarea glorioaselor origini, despre «Romani»,
«Râmleni», după obicei, numai ca explicație”;
„cuvinte italiene, genoveze și franceze”, de sorginte
și adecvate „românește”, dovedeau, lui Iorga,
„cunoașterea” de Costin a unor „limbi străine”, cu
înlesnirea scriiturii acestuia „întru o îndreptare apu-
seană mai largă decât numai prin latina învățată
<...> într-o mică școală de provincie polonă”;
printr-un vioi și „prețios” exercițiu de lingvistică
sau „de literatură”, ca din preocupare specială de a
se arăta „mult învățat”, Costin „a căutat”, în notă
evidentă de autor modern, „să câștige”, cum aprecia
Iorga, „interesul unor cetitori care erau boieri cu
puțină pregătire”. Fatidic simțindu-se „sub vremi”,
dar și „în virtute” de a nutri nobilul deziderat inte-
lectual de „gând fără valuri” pentru „plăcuta și de
folos zăbavă a cetitului <și scrisului> cărților”,
Miron Costin, de n-ar fi plătit tragic, la 1691, cu
viața, și-ar fi dezvoltat, fără îndoială, un text de
„cărticică” până să fi atins condiția de cea dintăi
sinteză de istorie românească; „forma” textului de
la 1683-1686 și-a apropiat atributul de „definitivă”
numai sub criteriul înregistrării lui editoriale între
„surse istorice narative”.

Cuprinderea de Iorga în același val de „curgere
umană de date și nume” atât a „lucrărilor de căpete-
nie” ale lui Miron Costin, cât și a Istoriei atribuite
de savant, sub nicio pată umbroasă de îndoială,
Stolnicului Constantin Cantacuzino, ar putea să
pară, cel puțin unei „repezi și superficiale priviri”,
surprinzătoare, ținându-se seama de fie și numai
distanța temporală de cam zece ani între „redacta-
rea” de „învățatul” moldovean a „opusculelor”
ținând de „faza a doua” a operei sale și „întocmirea”
de cel muntean a textului asigurător lui de „faima de
istoric al întregului neam”, de autor cu noutate ana-
litic-diegetică, „fără înaintaș”. Cum însă clar de
înțeles da Iorga, cei doi mari cărturari „s-ar fi com-
pletat reciproc” întru ilustrarea unui „val” istorio-
grafic și literar pentru cultura română din secolul
Monarhilor. „Hotărârea” de a da acea „largă isto-
rie” i-ar și fi venit Stolnicului ca dintr-un „îndemn”
dat lui de „lucrarea lui Ureche, pe care o
pomenește”, dar mai ales după „discuții” avute, la
Iași, cu Miron Costin și fiindcă „cunoscuse gândul
de scriitură al lui Nicolae Milescu Spătarul”. În raza
unor atare referințe, Istoria Cantacuzinului, ca și

„lucrările de căpetenie” ale lui Miron Logofătul, ar
fi ținut, iorghian vorbind, de „o fază” de sinteză cul-
turală românească. Solicitat de generalul austriac,
„bolognez” după origine, Marsigli, „venit în Țara
Românească la 1691”, pentru a afla „răspunsuri” pe
teme cultural-istorice, de interes întru „pregătirea,
de acela” a cărții Danubius pannonico-mysicus,
Stolnicul a putut da „probă” de cunoaștere larg-
cuprinzătoare a „trecutului neamului său”. În „răs-
punsurile” date generalului Marsigli, cărturarul
Cantacuzino semnala că „lucra din greu la «anale-
le» țării sale”, vădind, sub constatare iorghiană,
„aceleași idei ca ale lui Miron Costin <...>,
concepția națională, general românească”, funda-
mentată, de ambii cărturari, pe „afirmarea originii
romane <a neamului>, de la care pleacă totul”.

„Hotărându-se <...> înainte de pacea de la
Carlovăț” (i.e. Karlowitz, 1699), cu „oricum înce-
pere” de text spre 1695, să realizeze, cum convingă-
tor preciza Iorga, „o adevărată istorie, în care să fie,
pe lângă prtea politică, și aceea despre «obiceiuri și
legi»”, Stolnicul s-a raportat, „metodic”, sub
însemn de calificată asumare auctorială de „nouă
carte”, față de „letopisețul” servindu-i, „întăi”, pen-
tru cunoașterea „trecutului Țărăi”, și apărându-i,
„apoi”, la mai înaltu-i nivel „de învățătură și scrii-
tură”, ca „atâta de netocmit, de՚ncurcat și de scurt,
că mai multă turburare și mirare dă celui ce citește
decât a ști cevaș adevăr dintrânsul”. Și-a acuzat
„neamul său” că s-ar fi „amăgit” cu acel
„letopiseț”, din „nevrerea-i să învețe” și să sesizeze
„grăbirea” celui care „l-a întocmit”, și că ar fi
ajuns, tocmai de aceea, el „neamul <...> de râsul
altora și de ocară”, fără putința „să gândească la
rușinea sa”. Spre a disipa o atât de dureroasă „amă-
gire” a celor „de-un neam, al său”, s-a impus, în
vederile celui „pornit” să scrie o Istorie de nou,
modern orizont intelectual, să fie luat trecutul ca
„învățătură” nu doar pentru „prezentul scriiturii
despre el”, ci și întru insuflarea cursului de mai
luminoasă perspectivă al „vieții neamului”.
Stolnicul Constantin s-a angajat, cum releva Iorga,
să scrie în notă „mai ales polemică, <...> îndreptată
contra cui <...> defăimează fără a fi pedepsit, fie cu
condeiul, fie cu «palma»”. Și-a îndreptat, „în
atmosfera încărcată a timpului”, observații vitrio-
lant-critice și, poate, surprinzătoare pentru un
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Cantacuzin „jinduitor după un nou Bizanț”, contra
grecilor „din Țară sau de aiurea”, al căror „neam” a
ajuns „atât de scăzut, de supus, de hulit și de ocară,
cât mila se face tuturor celor ce, știind ce au fost
<elinii> și la ce sunt: dăscălia au pierdut, stăpâni-
rea au răpus, cinstile și-au strâns și de toate câte
mai întâiu au avut, slave s-au desbrăcat”; de un așa
de „scăzut neam”, au ajuns să fie „siliți a învăța la
frânci <...> și apoi fac și ei, ici-colo, câte o
«școlișoară» acasă, dacă nu se «popistășesc»”; nu
„și-au păstrat”, de aceea, decât o limbă „stricată,
îngrozăvită foarte”; s-au lovit, la români, de învi-
nuirea de a fi „venit pentru hrăpirea, fie și cu
«meșteșug», sfătuind rău și pe domni, de pe lângă
care, de un timp, sunt nelipsiți”; deși cu meritul de
a-și fi păstrat, „în așa de grele împrejurări, ortodo-
xia”, și-au apropiat păcatul de a-și fi „corupt și
compromis însăși ierarhia bisericească”; iar tot și
toate, dintre cele „critic observate” le-ar putea fi „de
învățătură” spre „a se mântui” prin „ieșirea” de sub
„varvara putere”, desigur, a otomanilor; de acea
„învățătură” se cuvenea a se prinde și românii
înșiși, sub un politic raționament „cantacuzin” că,
din chiar natura și finalitatea „sistemului nou de
state”, imperialii Habsburgici aveau să-și întindă
arcul lor de putere până la Constantinopol, încât să
acopere „izbăvirea” atât a „noului Bizanț”, cât și,
măcar implicit, a Țărilor Moldova și Muntenia, ală-
turi de „cei de un neam, de peste munți”.

Căutând să demonstreze că din „mici și înguste
domnii”, după „vechi letopiseț”, au putut ieși, la
români, „și mari și tari lucruri”, autorul de evident
modern tip de Istorie și-a început „scriitura” cu
„considerații generale”, precum acelea întâlnite în
lucrările italiene servitoare lui „de îndemn și
model”, și și-a continuat-o „prin considerații critice,
aproape fără narațiune”, altfel spus, pe fir de notație
iorghiană, „sec-științifice”. Și-a trasat „un plan de
lucrare”, poate cel dintâi la nivelul scrisului româ-
nesc de carte, „plan” adecvat constatării că „patria”
mai mică, „despre care vrea să «istorisească», a fost
desfăcută, ca și Moldova și Ardealul, din ceva mai
larg, mai puternic și mai înalt, cu toate deosebirile
de grai intervenite mai târziu”; ideea romană, des-
pre origini și rostuire istorică „de neam”, apare, la
Stolnic, întru iorghiană apreciere, ca în mod clar și
apăsat afirmată; istoria „neamului” și-a avut, de
aceea, nu doar „începuturi” sau, costinian vorbind,

„descălecat dintâi”, ci și vatră etnocentrală de
viețuire, cu rvărsări, prin „voievodate”, și „dincoace
de munți”. Dusă „scriptural” până „la năvălirile bar-
barilor”, deși cu anunțare inițială de capitole „des-
pre cei doi Corvini și <...> despre domnii Țării
Românești”, Istoria, cum numai Iorga putea sesiza,
a fost realizată printr-o „cunoaștere de-a dreptul” a
Stolnicului de „izvoare străine”, de „opere politice,
ca Vergiliu comentat”, de „cărți de cuprins general”,
de „hrisoavele Domnilor ce sânt pe la boierime și
pe la mănăstiri date și lăsate”, de chiar „mijloacele
de informație care nu erau încă de întrebuințare
curentă în literaturile Apusului”, altfel spus, de
„tradiție orală”, de „cântecele carele vestesc de
viteji au de alte fapte ale Domnilor și ale altor vred-
nici oameni ce au lucrat”; asupra utilizării „surse-
lor”, autorul Istoriei și-a rezervat latitudinea de evi-
dent și modern spirit rațional „de a se îndoi și de a
alege”, fiindcă „nicio mărturie”, cum și pe placu-i
admitea Iorga, „nu e doar «dogmă a Bisericii»”,
crezută fără „de cercetare”.

Din simț sau „instinct” de cunoaștere, intuițiile
sau, iorghian vorbind, „ghicirile fericite nu sunt
rare” la Stolnic, mai ales pentru o carte a acestuia
„de gânditor politic”, înclinat spre a aduce
„învățămintele” trecutului sub ochi de necesară
luare aminte despre ele ai contemporanilor săi; el și
„stabilește”, în constatare iorghiană, „un curs fatal
al împrejurărilor, care domină istoria și viața”;
parcă în avancronica, nicidecum prin contingența
închipuită de Iorga a formei și țesăturilor de idei
date de Giambatista Vico „înțelesurilor istoriei”,
Stolnicul admitea că „toate câte sunt în naștere, și
la stricăciune sunt și stau, adecă: una stricându-se
și putrezind, alta se naște și se face <...>, toate
lucrurile care sunt în lume au și acestea trei stepe-
ne: urcare, stare și pogorâre, au, cum le zic alții,
adăugire, stare și plecare”; răzbăteau, în „scriitura
cantacuzină”, nuanțe de îndeosebi filosofia dreptu-
lui natural, înfloritoare, aceasta, prin ultimul pătrar
de secol XVII; se și declara Stolnicul, în spirit poli-
tic nutrit de acea filosofie, „contra «samoderjeților»
tirani”, care s-au vădit, la Roma antică, după mărtu-
rii, „ca mai răi și mai cruzi decât fiarele cele nedo-
mesticite și mănioase și decât aspidele și vasilișcii
cei otrăvitori și veninați”, ajungând „și la alte
neamuri și domnii <...> și unde nu lipsesc de acei
cruzi tigri și veninați balauri, stârpituri și terata
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fiind din neamul omenesc, iar nu rod omenesc”; de
dorit, aceluiași Stolnic, după „lecțiile” trecutului și
pe curs de nouă viață, ar fi „statul de ordine și de
dreptate”, ca „deschizându-se”, pe gust iorghian,
spre „epocă de reformatori”, fiindcă, după însăși
„spusa” Cantacuzinului, „bunii și drepții <stăpâni-
tori> au legi puse, și nemișcate le țin ca să poată sta
politica și însoțirea omenească, ca nici cei tari și
mari să nu asuprească și să nu calce pe cei mai
slabi și mai mici, nici cei mici să nu năpăstuiască și
să ocărască pe cei mai mari, niciunul de la altul să
răpească și să ia fără de tocmală și fără de lege”.
Se va fi gândit, poate, mai ales la turci, Stolnicul, în
concluzia sa că „din neorânduială, din nedreptate și
din răutate se strică și se mută Împărățiile și toate”.
Iar ce-i era lui, boierul cărturar, de concluzie, avea
să-i fie de axială orientare „scriiturii” cantemiriene
despre Împărății, ca venind dinspre „înțelesuri ale
stării naturale a ginților”, cu nutrire de spirit preva-
lent moralist, tot mai des întâlnit, pentru un cam
îndelung timp după Stolnicul Cantacuzino, la isto-
rici și scriitori români, Iorga însuși învederându-se,
prin tocmai scrisul său despre „veacul Monarhilor”,
întru o exemplificare de înaltă edificație.

În „valul” istoriografic ridicat de Miron Costin
și Constantin Cantacuzino pe „curgerea veacului
monarhic și cărturăresc”, s-a reflectat ceea ce lui
Iorga i-a fost dat să probeze, cu inegalabila-i
proficiență de deopotrivă istoric <„de meserie”> și
de istoric literar, ca reprezentând o de primă
referință și superbă sinteză românească. Spre acea
sinteză au contat, firește, „pașii” mai ales de carte
de la „letopiseț” la istorie, de la „înscrisuri” ori acte
„din milă și dreptate hărăzite de Domnul” la „pravi-
le” sau coduri de legi, de la „versete literal traduse
după slavonește și elinește” la creație literară, de la
„ctitorii” sub canonice „cerințe de Biserică și de
Curte domnească” la creații artistice și arhitecturale
de umanist gust de frumos și monumentalitate
„palațială”. Culminația de acea sinteză atinsă prin
„fazele” de împlinire nu doar istoriografică, ci și
„întru cugetare” politică, juridică și filosofic-mora-
listă, de Miron Costin și Constantin Cantacuzino,
prezenta și „noutatea” a măcar conștientizării, dacă
nu și a evidențierii „practice” a oportunității inter-
conectării demersului cărtu răresc și a prestației
monarhice, la semnificația sugerată și de iorghiana
„alăturare” a capitolului de carte V, Cartea româ-

nească pentru toți românii și istoria lor și a aproape
întregii cărți a VI-a, Monarhia culturală a lui
Constantin Brâncoveanu, din volumul Monarhii al
marii înfăptuiri scriptice de Istoria Românilor.

În textul propriu-zis iorghian, de sinteză istorică
națională, „învățăturile” celor doi mari cărturari,
Miron Logofătul și Stolnicul Cantacuzino, din
îndeosebi „a doua fază”, pentru fiecare, de împlinire
a „scriiturii și cugetării”, nu prea apar ca „lipindu-
se” de prestațiile domnitorilor, consumate, „sub
vremi”, spre a preveni „primejdii străine tot mai
adunate asupra Țărilor” și a dejuca „intrigi”
boierești. Miron Costin, spre limpede exemplu, a
plătit cu capul, în 1691, când, devoalându-i-se
orientarea sa filo-polonă, a suportat „lovitura” lui
Constantin Vodă Cantemir contra „boierilor care
urmăreau o politică a neamurilor mari de țară” și se
țineau „suspect de tăcuți” față de cea a unui domn
„prea plecat Înaltei Porți și oriental mărginit” întru
a „stărui pe Scaun și <...> a-și scăpa Moldova de
podghiazuri, ceambururi”, semne de „apariții
nemțești” și „apropieri peste căzăcime, muscălești”.
Nota emoțională a redării momentului „osândei de
moarte” a lui Miron Costin, „sub ochii acelui fiu al
doilea al domnului, care va fi vestitul Dimitrie
Cantemir”, se asimila, firește, iorghienei „curgeri
umane”, mai deseori „turbulente” și arareori „senin-
unduitoare”, a istoriei. Și tot în acea notă, asimila-
bilă respectivei „curgeri a istoriei”, dar și cu înadins
iorghiană amendare retrospectivă a unui „anumit
politicianism muntenesc, partidic îndătinat”, sub ori
pentru Șerban Vodă, de Cantacuzini, apar redate
raporturile dintre Constantin Stolnicul și Vodă
Brâncoveanu. De la doar notative surprinderi ale
implicării Stolnicului, prin „sfat” ori supervizare de
„negocieri”, fie și doar aparent de partea politicii și
acțiunii armate brâncovenești, menite, acestea, pe
timpul anilor 1688-1693, „despresurării Țării” de
imperialii ajunși până și spre București, sub motiv
de a fi fost „chemați de Șerban Vodă”, acele rapor-
turi au ajuns tensional „înfundate” îndeosebi și
defel întâmplător după 1711, prin „apriga luptă între
rude”, fatală, întâi, la 1714, Brâncoveanului
„Băsărabă” Vodă, și, finalmente, la 1715-1716,
Stolnicului și fiului său Vodă Ștefan Cantacuzino.
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Din documentele scoase la iveală de Ioana
Diaconescu reiese că nici viața cenaclurilor literare din
orașul și județul Iași nu avea vreun sens mai înalt din
punctul de vedere al autorităților, pentru care cenaclu-
rile erau doar mecanisme de supraveghere și control.
Cenaclurile literare nu aveau rostul de a încuraja
creația literară, ci de a descuraja creația literară și de a
încuraja adecvarea la comandamentele Partidului. Iată,
în prezentarea analiștilor Securității, cele patru cena-
cluri existente la mijlocul anilor ‘70 în municipiul Iași: 

„Cenaclurile existente în oraşul şi judeţul Iaşi sunt
următoarele:

1. Cenaclul literar «Ion Creangă» funcţionează în ora-
şul Iaşi pe lîngă Casa de Creaţie Populară. Conducătorul
cenaclului este tov. Rusu Ioan directorul Casei de Creaţie
Populară, membru P.C.R., fost ofiţer de Securitate.
Cenaclul este frecventat de un număr de 25 de membri
aparţinînd diferitelor categorii sociale ca muncitori, stu-
denţi şi elevi, funcţionari. Din rîndul acestora nu sunt per-
soane cunoscute cu antecedente politice sau penale.
Pentru cunoaşterea aspectelor negative din cadrul acestui
cenaclu, au fost recrutaţi un număr de 4 informatori dintre
care inf. „Militaru Eugen” face parte din conducerea
cenaclului respectiv.

2. Cenaclul literar «M. Eminescu» funcţionează în
oraşul Iaşi pe lîngă Casa de Cultură a Tineretului şi
Studenţilor. Conducătorul cenaclului este tov. Cuţitaru
Virgil, critic literar, redactor la editura «Junimea», mem-
bru P.C.R., fost ofiţer de Securitate. Cenaclul este frecven-
tat de 35 membri, marea majoritate fiind studenţi, restul,
într-un număr destul de mic, elevi. Din rîndul acestora nu
sunt elemente cunoscute cu antecedente politice sau pena-
le. În rîndul persoanelor care frecventează acest cenaclu
avem un număr de 3 infor matori proprii iar Biroul 2 din
Serviciul I un număr de 8 infor matori. În conducerea
acestui cenaclu literar face parte şi un fost informator al
organelor noastre.

3. Cenaclul literar «Ion Luca Caragiale» funcţionează
în oraşul Iaşi şi este patronat de Consiliul Municipal al

Sindicatelor. El îşi desfăşoară activitatea pe lîngă
Comitetul Sindical din Cadrul Trustului de Construcţii
Iaşi. Conducătorul cenaclului este Apetroaie Ioan, salariat
al Trustului de Construcţii, membru al P.C.R. Cenaclul
este frecventat de un număr de 20 de per soane în majori-
tate muncitori, funcţionari şi într-un număr destul de redus
studenţi şi elevi. Din rîndul participanților la acest cenaclu
a fost identificat doar un singur element cunoscut ca fost
membru legionar, însă este informator al organelor noas-
tre (Servi ciul I Biroul 1) cu numele conspirativ «Mugur».
Pentru cunoaşterea aspectelor negative ce s-ar putea
petrece în acest cenaclu au fost recrutaţi un număr de 3
informatori.

4. Cenaclul literar «N. Labiş» funcționează în cadrul
universității «Al. I. Cuza» din Iaşi, Facultatea de filologie.
Conducătorul cenaclului este lectorul universitar
Constantinescu A., membru P.C.R. Cenaclul este frecven-
tat de 30 de studenți ai Universității, în rîndul cărora nu
sunt elemente cunoscute cu antecedente politice sau pena-
le. Din rîndul persoanelor care frecventează acest cenaclu
avea un singur informator propriu, Biroul 2 din Serviciul
1, avînd 4 informatori. În conducerea cenaclului respectiv
face parte şi in for matorul «Dorel» din legătura Biroul 2.

Menționăm faptul că atît persoanele din rețeaua infor-
mativă cît şi membrii cenacliști participă în mod frecvent
la unul – două sau mai multe cenacluri, în funcție de tim-
pul liber şi de zilele cînd cenaclul respectiv îşi desfășoară
lucrările. Cu rețeaua informativă existentă se poate face o
supraveghere informativă generală în bune condițiuni a
cenaclurilor literare”1.

În anii ‘80, Securitatea enumeră 28 de cenacluri și
cercuri literare existente în municipiul și județul Iași,
14 dintre ele desfășurându-și activitatea în oraș și 14
desfășurându-și activitatea pe lângă căminele culturale
de la sate. Toate cenaclurile din Iași erau „încadrate
informativ” de multiple surse. La C.U.G., cenaclul
„Lupta cu inerția”, de unde vor proveni și oameni
implicați în mișcarea de la 14 decembrie, era exploatat
informativ de 4 surse2.
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Iată, în cazurile lui Petru Aruștei și al lui Daniel
Lascu, și cum lucrau oamenii Securității pentru a deza-
morsa sau detona în adâncurile anonimatului orice cri-
tică la adresa Partidului sau orice manifestare creatoare
a vreunui semn de întrebare sau de exclamare asupra
premiselor ideologice și cadrului de valori care
susțineau sistemul comunist: „Un alt caz a fost acela al
numitului Aruştei Petru salariat la cooperativa
«Mioriţa» care în cadrul cenaclului «I. Creangă» a
încercat în mai multe rînduri să prezinte creaţii proprii
– poezii – care aveau un conţinut politic necorespunză-
tor, mistic. Prin reţeaua informativă s-a stabilit că aces-
te poezii se refereau îndeosebi la «viaţa grea a ţărani-
lor», munca depusă în C.A.P. şi faptul că nu sunt remu-
neraţi în mod corespunzător. Ca urmare a măsurilor
luate, sus-numitul a fost împiedicat să prezinte astfel
de lucrări literare de către conducătorul cenaclului şi
convins de acesta să-şi schimbe concepţiile. Pentru a-l
atrage cît mai mult a fost ajutat în obţinerea unui servi-
ciu […] O altă formă de manifestare a unor tineri cu
preocupări literare, constă în aceea că atunci cînd nu li
se permite citirea în cadrul şedinţelor de cenaclu a unor
lucrări de slabă calitate, încearcă acţiuni de defăimare
a celor care prezintă lucrări, de aici ajungînd la insulta-
rea celor pre zenţi şi chiar la afirmații tendențioase.
Astfel putem cita cazul numitului Lascu Daniel care în
mai multe ședințe de cenaclu căuta să ironizeze lucră-
rile citite, arătînd că sunt de slabă calitate, acest lucru
datorindu-se, după opinia sa «lipsei libertății de creație
din țara noastră, a faptului că lucrările sunt supuse cen-
zurii, ceea ce îngustează ideile de creație orientîn du-le
spre poezia patriotică care nu poate fi considerată
artă». Sus-numitul şi-a manifestat intenția de a-şi trimi-
te creațiile literare spre publicare în străinătate (volum
de versuri). În acest sens luase legătura cu un student
venezuelean ce studia în Iași şi prin intermediul aces-
tuia intenționa să-şi publice volumul. Cel în cauză a
fost lucrat de organele noastre, avertizat şi luat în
influențare. După avertizare acesta a renunțat la ideile
sale, şi-a schimbat stilul de scris şi în prezent îşi publi-
că lucrările în revistele ieșene”3.

Aceste operațiuni de „lucrare”, „avertizare” și
„luare în influențare” erau raportate asemeni tonelor de
cartofi sau sfeclă la hectar. Securitatea avea normă de
asemenea operațiuni. Așa se explică și de ce României
post-comuniste i-a mers atât de rău. Sunt mulți care
spun că «așa sunt românii, dezbinați, nu știu să fie
uniți» ș.a.m.d.. Dar se uită un lucru, și anume că, dacă
multe sectoare ale societății, culturii și economiei
românești au fost reformate până la desființare,
Securitatea a trecut discret dintr-o tabără în alta fără

prea mari bătăi de cap. Și vorbim despre Securitatea
aceasta, care raporta atingerea următoarelor obiective
în anul securistic 1984-1985: 

„Activitatea de prevenire în perioada 1 I 1984 –
pînă în prezent a fost realizată prin următoarele măsuri:

– 1 avertizare în D.U.I. «Muzeograful»;
– 4 atenționări;
– 8 influențări;
– 7 informări trimise organelor de partid (informă-

rile înaintate nu se refereau strict la Cenaclurile litera-
re, ci erau cuprinse aspecte şi elemente din acest dome-
niu de activitate);

– 2 rapoarte la direcţiile centrale;
– peste 30 de informări verbale făcute conducerilor

cenaclurilor literare şi la conducerea Centrului de
îndrumare;

– 8 semnalări la alte compartimente de muncă;
– 1 semnalare la organele de miliţie”4.
La 13 aprilie 1984, Inspectoratul Județean Iași al

Ministerului de Interne raporta cu mândrie la București
modul în care au fost executate prevederile
Programului de măsuri în perioada 03. 1983 – 03.
1984 în problemele artă, cultură, presă, radio-Tv, poli-
grafii, justiţie şi sănătate. „Problema artă-cultură”,
deci arta și cultura constituiau o „problemă”, o durere
de cap, a fost tratată cu ajutorul de noi recruți:
„Măsurile de asigurare, cunoaștere şi stăpînire a situației
operative în problemele artă – cultură, presă, justiție şi
sănătate au vizat în această perioadă îndeosebi anticiparea
evoluției posibile a unei stări de spirit, fapte şi fenomene
care să permită anihilarea cauzelor generatoare şi împre-
jurările favorizatoare producerii acestora […]
Supravegherea informativă în această problemă se reali-
zează cu un potențial informativ din 56 surse (31 informa-
tori, 10 colaboratori, 10 surse PCR, 5 case de întîlniri
[case conspirative ale securităţii]. În perioada de referinţă
au fost recrutate un număr de 6 surse de informare rezul-
tînd un spor de 4% faţă de perioada anterioară. Noile
surse de informare create în acest an, în majoritatea cazu-
rilor, au fost selecţionate din rîndul persoanelor cu reale
posibilităţi de informare, aceasta reflectîndu-se în calita-
tea informaţiilor obţinute”5. 

Deci „cauzele generatoare” ale nemulțumirii popu-
lare nu erau politicile P.C.R. și mersul general al
societății – așa cum ar fi impus-o de altminteri inter-
pretarea materialist-dialectică a istoriei, inclusiv a isto-
riei contemporane –, ci conștiințele care otrăveau
deviant starea de spirit generală. Împotriva acestor
conștiințe, devenite uneori chiar voci, se lupta cu mij-
loace specifice, prin operațiuni de „lucrare”, „avertiza-
re” și „luare în influențare”:
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„Activitatea de prevenire în perioada la care se
referă prezentul raport a fost realizată prin următoarele
măsuri:

– 1 avertizare (Vasiliu Lucian)
– 3 atenţionări
– 4 influenţări pozitive
– 1 destrămare de anturaj
– 16 informări trimise organelor de partid
– 32 semnalări la conducerea instituțiilor de cultu-

ră
– 5 semnalări la organele de miliţie
– 3 prelucrări de acte normative
– 6 controale pe linia Legii 23/1971 şi HCM 19 /

1972
– 4 avize negative
– pregătirea contrainformativă înaintea plecării în

străi nătate a trei grupuri totalizînd 250 persoane
– 134 prelucrări C.I. [Contra Informative] indivi-

duale cu ocazia plecării în străinătate
Raportăm că numărul măsurilor preventive a fost

mai mare comparativ cu perioada anterioară, iar din
puncte de vedere al calității şi eficienței acestora s-a
putut observa că acestea au avut un efect pozitiv în rîn-
dul oamenilor de cultură şi artă”6.

În noiembrie 1984, se raporta din nou:
„Activitatea de prevenire în perioada la care se

referă prezentul raport, a fost realizată prin următoarele
măsuri:

– 3 influențări
– 7 atenționări
– 4 informări trimise organelor de partid
– peste 35 sesizări trimise la conducerile

instituțiilor de artă şi cultură;
– 9 avize negative date unor persoane care au soli-

citat plecarea în străinătate despre care dețineam
informații că nu prezentau garanția înapoierii în ţară”7.

În aceste condiții, nu e de mirare că grupul organi-
zat de la Iași care a chemat oamenii în Piața Unirii pe
14 decembrie 1989 a fost penetrat. Ce este vrednic de
analizat și de pomenit este că, fie și în acel context, s-
a organizat o mișcare conspirativă cu obiectiv
revoluționar, care a imaginat sau gândit acțiunea din 14
decembrie ca pe o revoluție: cu program, luări de
cuvânt ale inițiatorilor și participare a maselor. Iată,
conform relatării lui Cassian Maria Spiridon, cum s-a
structurat mișcarea și cum ar fi urmat să se desfășoare
lucrurile:

„Omul nr. 1 în structura noastră conspirativă, mă
refer la Ştefan Prutianu, economist pe atunci la CCSI-
TUMP Iaşi, s-a gîndit că, pentru asigurarea maximei

siguranţe de acţiune, fiecare dintre noi să se adreseze
verbal la trei oameni de absolută încredere, care la rîn-
dul lor vor face la fel şi, în progresie geometrică, într-
un timp foarte scurt s-ar fi putut contacta şi racola
întreaga populaţie a oraşului şi nu numai. Fiecare din-
tre noi ar fi trebuit să vorbească pentru convocare la
acţiune în numele Frontului Popular Român. Pentru
abaterea atenţiei de la adevăraţii organizatori, Prutianu
a propus să răspîndim ideea că în fruntea acţiunii s-ar
afla un grup de universitari. Eram singurul, în afară de
el, care ştiam adevărul. Astfel, prin forţa împrejurări-
lor, am devenit al doilea în structura organizatorică de
luptă împotriva dictaturii comuniste.

Toate acestea se întîmplau în partea a doua a lui
noiembrie ‘89. În vreme aceea lucram ca inginer, tot la
CCSITUMP Iaşi. Printre primii cu care am luat legătu-
ra au fost poeţii Aurel Ştefanachi şi Nicolae Panaite.
Cunoscuţi bine de Securitate, care-i şi vizitase pentru
percheziţii de cîteva ori. Ei îmi propuneau să dăm curs
unei scrisori de protest către «Europa liberă». Eram de
acord, dar în acelaşi timp consideram că nu aceasta
este soluţia viabilă pentru răsturnarea unei dictaturi atît
de feroce cum este cea comunistă, înfiptă ca pentru
vecie în cea mai anticomunistă, structural vorbind, ţară
din Europa. Au fost de acord să militeze imediat în
numele Frontului Popular Român, pentru organizarea
mitingului din 14 decembrie 1898, orele 16,00, Piaţa
Unirii Iaşi. Le-am spus, cum era şi normal, respectînd
legile conspirativităţii, că în frunte s-ar afla un grup de
universitari; abia după ce am ieşit din puşcărie au aflat
adevărul. În Bucureşti am contactat, în afară de Ghighi
Bejan, printre alţi scriitori, şi pe Florin Iaru, care urma
să ne asigure legătura cu Europa liberă, în momentul în
care ar fi urmat, cum era şi de aşteptat, arestările şi
aceasta numai în scopul şi cu speranţa că nu vom fi daţi
în scurt timp dispăruţi; sistemul de lucru al Securităţii
fiind bine cunoscut. În scurt timp s-au format cîteva
ramuri puternice cu activităţi distincte. Ionel
Săcăleanu, inginer la CCSITUMP, pe atunci, proaspăt
căsătorit îşi avea ramificaţia printre altele, la Paşcani,
Focşani. Pe ramura domnului Morariu Georgel, inginer
la CCSITUMP – fraţii Stoica (ingineri amîndoi) au
acţionat în direcţia executării şi difuzării manifestelor,
care în preajma zilei de 14 dec. ’89 împînziseră întreg
oraşul – a fost una din ramificaţiile pe care Securitatea
n-a reuşit nicicum s-o depisteze. Pe aceeaşi ramură şi
cu aceeaşi misiune s-au aflat şi Maria Morariu şi
Dumitru Răşcanu.

La Nicolina, Titi Iacob, liderul mişcării din februa-
rie ‘87, care era, practic, în structura noastră, al treilea
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om ca importanţă, avea la rîndu-i o ramificaţie foarte
puternică. Tot în această ramificaţie acţiona şi Petrică
Duşa, inginer la Nicolina. Ramificaţii aveam şi la
Vaslui, Botoşani, practic în toată Moldova, nu numai la
Bucureşti.

Cei convocaţi în Piaţa Unirii din Iaşi, pe 14 decem-
brie ‘89 orele 16, ar fi trebuit să aibă asupra lor un
înscris cu poezia «Un răsunet» («Deşteaptă-te, româ-
ne!») a lui Andrei Mureşanu şi o lumînare ce urma să
fie aprinsă în momentul oportun. La umbra statuii lui
Cuza ar fi urmat să ia cuvîntul cîţiva dintre noi şi
anume: Prutianu ar fi trecut în revistă situaţia deza-
struoasă a economiei româneşti, Titi Iacob ar fi prezen-
tat situaţia muncitorilor, nivelul de trai extrem de scă-
zut etc., eu ar fi trebuit să vorbesc, printre altele, despre
genocidul cultural impus de dictatura comunistă. În jur
de şase vorbitori, din diverse domenii, ar fi vorbit mul-
ţimii. În tot acest timp s-ar fi strigat lozinci, gen: «Jos
dictatura!», «Jos comunismul!», «Vrem democraţie»,
«Vrem libertate» etc. În final, în ideea solidarizării şi
afirmării că nu sîntem singuri, aşa cum îşi dorea atît de
mult regimul, ne-am fi prins de mînă într-o mare horă
a unităţii de simţire şi ideal (unitate ce atunci exista, nu
ca acum), am fi aprins lumînări şi am fi cîntat ceea ce
după 22 decembrie ’89 a devenit Imnul Naţional,
«Deşteaptă-te, române»”8.

Vigilența organelor, sprijinită pe ticăloșia informa-
torilor, a reușit să zădărnicească acțiunea cu ajutorul
unei masive „Dinamoviade”. Căutarea schimbării de
regim a produs şase arestaţi con damnaţi la moar te
(Vasile Vicol, Ştefan Prutianu, Valentin Odobescu,
Ionel Săcăleanu, Aurel Ştefanachi, Cassian Maria
Spiridon) și numeroşi oameni supuși anchetelor
Securității (precum Titi Iacob, Moraru Georgel,
Alexandru Dascălu, Gheorghe Nica, Gheorghe
Crauciuc, Dumitru Păduraru, Petru Duşa).

Modul în care s-au organizat membrii grupării 14
decembrie 1989 este demn de un film, „scenariul”
dovedind că era vorba de oameni antrenați „în
producție”, obișnuiți cu lucrul în echipă din fabrici sau
de la institutele aferente marilor unități de producție.
Erau persoane – maiștri, ingineri, muncitori – care avu-
seseră timp să se cunoască și valideze reciproc și pro-
fesional, care duseseră împreună până la capăt și pro-
iecte industriale. Acțiunea politică împrumuta ceva din
rigoarea și seriozitatea vieții de pe platformele indus-
triale de unde proveneau complotiștii.

Era acțiunea unor oameni precum părinții colegilor
mei de școală primară pe care, la începutul anilor ‘80,
îi vizitau colegii mei, după terminarea orelor, în dru-
mul spre casă. Ieșind de la școală la ora 12 și mergând

acasă pe jos, de la Țesătura la Baza 3, prin Zona
Industrială, treceam pe trotuare noi, străjuite de copaci,
și, pe stânga, de furnalele CET-ului, pe lângă gardurile
înalte ale întreprinderilor (Moldova Tricotaje, Mătase,
Mase Plastice, Confecții). Unii din colegii mei mer-
geau la garduri pentru a verifica dacă nu le ieșiseră
mamele – de la Moldova Tricotaje sau Confecții – în
pauza de prânz. În cazul în care ieșiseră în curte,
mamele își întrebau îngrijorate copiii dacă nu le e
foame și le dădeau prin gard obositele tartine pe care și
le aduseseră cu ele pentru masa de prânz. Începea
epoca „acordului global” și a plății datoriilor externe,
care impunea economii la energie și piese de schimb –
ceea ce împiedica îndeplinirea planului de producție –
și sacrificii mari în viața cotidiană. „Viziunea”
tovarășului Secretar General devenise cețoasă. Singura
claritate era cea a represiunii. Transparența societății
era totală pentru rețele.

Din păcate, după 1989, s-au reformat tocmai baza
industrială și școala, adică segmentele socio-profesio-
nale (muncitorimea și studențimea/ intelectualitatea)
care contestaseră condițiile „de muncă și de viață”
îngăduite de regim și care au dat naștere la impulsuri
de rezistență față de samavolniciile regimului comu-
nist. Securitatea, cu rețelele ei, a rămas nereformată.

De câte ori vă mai vine să spuneți că „românii sunt
proști, dezbinați, lași” ș.a.m.d., gândiți-vă că în ultimii
30 de ani au sporit ca număr și ca sofisticare numărul
și metodele celor care se ocupă de „prelucrări”, „aver-
tizări”, „luări în influențare”, „atenţionări”, „influenţări
pozitive”, „destrămări de anturaj”, „informări trimise
organelor”, „avize negative” și altele. Ce se poate face
în acest context? Mai înainte de orice trebuie să
conștientizăm situația. 

Momentul Iași 14 decembrie 1989 rămâne rezulta-
tul unei rezistențe active locale, dar inițiate în numele
națiunii, împotriva unei ideologii globaliste care a
zămislit un regim antinațional. 

Note:
1. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, pp. 160-161.
2. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, pp. 169-171.
3. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, pp. 162-164.
4. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, p. 174.
5. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, pp. 214-215.
6. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, p. 218.
7. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, p. 225.
8. Diaconescu, Spiridon, Revoluția ascunsă, pp. 366-367.
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A plecat la sfârşit de februarie, într-o dimineaţă
geroasă, când iarna se răzbună şi grâul ridică geană sub
blana omătului. Pustiită, îşi dorea întunericul bun al
regăsirii iubirilor pierdute… Simţea râvna clopotarului
de la Biserica Creţulescu vestind de ziuă, s-a grăbit să-i
lase câmpului toată lumina. Amintirea Reginei Elisabeta
a României (29 decembrie 1843 – 18 februarie/ 2 martie
1916) s-a stins încet, ca un ecou de vitraliu pripăşit în
ochiul unei vechi icoane pe sticlă. Aşternuse cenuşă pe
lucrurile tinere, aşteptând pârgul stelelor netemătoare de
forfota războinică a Rinului.

Ne-am mişcat greoi şi în infinitul miniaturizat al
regalităţii româneşti, poate de aceea, odată cu desecreti-
zarea arhivelor, parţial sau preferenţial, nu se mai bate la
uşă, hămesitului îi mai scapă şi-n barbă, dar un surâs de
rai închipuit îi petrece şi lui batista pe sub bărbie…

Îmbucurător, anul 2021 ni se arată generos în aniver-
sări încoronate: centenarul naşterii Regelui Mihai I al
României (n. 29 octombrie 1921) şi bicentenarul naşterii
declarate (21 iulie 1821), dar contrazise (14 iunie 1818)
a poetului Vasile Alecsandri, amândouă evenimentele cu
suport istoriografic de recunoaştere a virtuţilor regaliste
ale neamului românesc, de bună aşezare în lume.

Epatantă prin aerul tezist rămâne intenţia revendică-
rii emblematice de Literatură în serviciul Coroanei a
operei lui Alecsandri. Personalitate culturală, politică şi
socială complexă, Alecsandri avea deplină recunoaştere
naţională până la semnalarea primelor vizite din 1873 la
Casa domnitoare. Membru fondator din 2 iunie 1867 şi
membru de onoare din 23 august 1871 al Societăţii
Academice Române, Alecsandri este preşedinte al
Secţiunii Literare a Academiei Române (1879-1886),
încât o mână spală pe alta şi amândouă feţuiesc ambiţiile
Reginei-Poete. Din 4 aprilie 1881, Elisabeta de Wied,
declarată scriitoare, porneşte, cu bagaj subţire, în călăto-
ria magilor făuritori de himere, pentru care mentorul îşi
asumă toată răspunderea…

Înaltele coroane ale Antichităţii şi ale Renaşterii,
cum ulterioarele schimbări de regimuri confirmă ispiti-
rea artiştilor, a personalităţilor din varii domenii şi drept

este că în cele mai multe cazuri au şi izbutit. Se doreau
ataşate mai ales celebrităţile culturale de răsunet naţional
cu maximă credibilitate, favorabilă nou-veniţilor.

Istoriografic, pentru delimitarea Poetului de omul
politic afiliat şi amic al detronatului Cuza, apropierea lui
Alecsandri de Casa domnitoare s-ar fi produs după dece-
sul acestuia şi doliul din 1873, când cuminecat, scrie
Glas din stele, empatizând cu familia de Hohenzollern la
pierderea unicului copil din 28 martie/1 aprilie 1873 (n.
27 septembrie 1870).

În fapt, corespondenţa fixează prima întrevedere a
Elisabetei cu Poetul în seara Crăciunului din 26 decem-
brie 1872, cu prilejul acţiunii de binefacere de la Ateneu,
când ascultându-l citind legenda Ana Doamna,
Principesa cere Prinţului Dimitrie Ghica să-i fie prezen-
tat, şi tot atunci invitat la Palat. Scrisoarea de a doua zi
adresată socrului său Karl Anton de Hohenzollern
cuprinde mărturisirea că îl are în vizită pe poetul V.
Alecsandri, o adevărată minune când se află în oraş.
Presimte că vor deveni prieteni, şi speră să îl întâlnească
la Slănic, în apropierea căruia locuieşte.1 Este şi prima
vizită, cu darul dedicaţiei după moda timpului şi fixarea
fericitului eveniment, pe prima pagină a legendei Ana
Doamna.

Sigur că recomandările lui T. Maiorescu au fost din-
tre cele mai bune, Alecsandri devine consilier literar al
Doamnei, dar să nu ne închipuim că făcea voluntariat!
Adevărurile se clatină şi ele, pentru că ideile se schimbă,
încât supremaţia la care se referă apropierea dintre naş-
terile centenare ale Regelui Mihai I şi Alecsandri – rege
al poeziei suferă abateri de la ceea ce s-a dorit să fie şi nu
este pe deplin.

Termenul de rege aparţine unui orizont specific,
drept este că regalitatea celui dintâi creează posibilitatea
celuilalt, prin lărgirea sferei semantice şi, fără a luneca
în derizoriu, poţi desfăşura un destin întreg dintr-un sin-
gur episod, căruia îi dezvolţi toate derivatele, dar ajungi,
în cele din urmă la momentul esenţial, la adevărul de
neclătinat, în cazul de faţă, că amândoi au fost detronaţi!

Timpul ne măsoară în coţii lui, dar cotitura se referă
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la i-a trecut vremea. Nu ne putem relua sau prelungi
cum suntem. Norocosul şi proslăvitul Alecsandri a fost
la nivelul practicilor necesare de luptă culturală, de
epocă sau particulară, căci şi Principesa, apoi Regină
Elisabeta îl foloseşte până se consacră!

În consonanţă cu aspiraţiile politice ale timpului, o
pană nepretenţioasă fără speculaţii estetice de miză
mare, poetul revoluţionar şi om politic V. Alecsandri
oferă seninătate, echilibru şi un trecut baladesc la care
meştereşte ca să pilduiască.

Refugiul bucovinean, jilţul junimist şi le prix du
chant latin (1879) consacrau formula poetului naţional.
Metafora de rege al poeziei lansată de Eminescu în 1870
(Epigonii) era de sorginte bucovineană. Astfel l-au pri-
mit bucovinenii la 1848, în năravul exultaţiei necontro-
late, mai oriental decât al ocupanţilor. Ovaţiile erau ade-
sea garnisite cu cereri aberante, de adopţie, de acceptare
în atelierul său poetic sau, acela care vrea o bursă i se
adresează cu Rege al tuturor poeţilor din tot globul
Europei!...2

Oboseală, narcoza faimei sau pretenţii disimulate
mai scapă şi mierle, ca în discursul din 10 octombrie
1879, după tratatul de la Berlin: Ne-am luptat vitejeşte
la Griviţa, am triumfat la Montpellier!,…a urmat
Berlinul cu lovituri amare… Eu nu admit poziţia de
rudă scăpătată şi umilită, prânzind jos cu servitorii,
pentru România când e să intre în familia europeană…
, fără amestecul puterilor europene în rezolvarea pro-
blemelor esenţiale de viaţă internă şi politică externă
ale României.3 În atare probleme sensibile pentru politi-
ca tronului românesc, iată-l pe Alecsandri cel declarat în
slujba Prinţului Carol, cu acelaşi devotament fără fisură
arătat odinioară lui Cuza, asumându-şi riscul artistului
care o dă public prin bălăriile politicului. Pentru Poet a
vorbit atunci vocea destinului. Condiţiile Tratatului erau
necruţătoare şi spiritul trebuia să lase tot mai puţin loc
sufletului. Era vocea Poetului – senator din răspântie,
arta sa oratorică reprezenta în fond expresia unui mare
regret. Epuizase o tolbă de săgeţi unor ţinte tabu:
Alianţa israelită, Nihilism, francmasoneria religioasă,
aurul…,când neaderarea lui Carol la pomenita ideologie
era de notorietate. Junimea se raliase lojii Steaua
Dunării al cărei venerabil era M. Kogălniceanu, următor
din 1875 lui Iorgu Şuţu, care invitase pe Carol la frăţie
încă din 1867, oferindu-i chiar şefia Francmasoneriei
Române, sub obedienţă franceză!, dar Carol refuză ire-
mediabil. Mai mult, respinge orice ingerinţă străină, I.
C. Brătianu închide loja din Brăila (mulţi greci şi evrei),
drept care francmasonii junimişti reacţionează cu Petiţia
din 29 mai 1867,4 dar, odată intraţi în politică, uită repe-
de.

Alecsandri se îndepărtează de francmasonerie şi

alege Casa domnitoare a României. Condiţiile Tratatului
oricât de tergiversate, s-au aplicat. Protectoratul lui
Carol I l-a apărat de vendetă cât s-a aflat între drumuri
scurte. Îndepărtarea din 1885 l-a făcut vulnerabil…Este
satisfacţia istoricului să asculte epoci şi să aline destine,
victime şi beneficiari totodată. În numai cinci ani,
ministrul îmbrăca livreaua sicriului. Unii au scris că
Alecsandri a murit împăcat, poate s-or fi referit la cen-
trul vieţii lui – Regina Elisabeta a României. Dar ce
vraişte a lăsat în urma Lui! Mai contează?!

În fapt, Doamna îl alege pe Poet! Onorurile care i se
aduc din 1880 sunt, mai ales, efectele discursului din
1879. Odată cu marele premiu al latinităţii, lui
Alecsandri i se atribuia destinul de regele Poeţilor şi
poetul Regilor, decretat de jurnalistul Camille Lafargue,
numindu-l primul poet latin, autor al premiatei capodo-
pere necomparabile.5 Încoronarea de la Montpellier
contrabalansa fără să împiedice sacrificiul Tratatului de
la Berlin şi atrăgea simpatia latinităţii faţă de noul regat
al României. 

Uliu la pândă, în 1882 tânărul Macedonski ciuguleş-
te şi dintre pahare, respectiv din toastul preşedintelui
juriului, şi din ciorchinele probant al autenticităţii: un
poet pus de mijloacele sale materiale într-o poziţiune
excepţională! Ban la ban!...vrea să zică Macedonski de
la galerie, care nu uită premiul de 12000 lei din 1881 al
bogătaşului membru al Academiei Române, calificat
drept scandalos şi ruşinos.6

În martie 1880, guvernul propunea proclamarea
României ca regat, la 1 decembrie 1880 Senatul şi la 4
decembrie Camera votau ca unul dintre fiii lui Leopold
de Hohenzollern să devină prinţ moştenitor.
Proclamarea fixată pentru 10 mai 1881, surprinzător, se
devansează şi se votează în Parlament la 14 martie/26
martie 1881, cu ceremonia încoronării în 10 mai 1881.

Este de înţeles că protagonist al unei asemenea com-
plexităţi de evenimente, Alecsandri să-şi potrivească
psihologia, să-şi controleze complexele şi din snobismul
arivistului să-şi înzestreze eul cu facultăţi şi profunzimi
de care ducea lipsă. Regina îi semăna şi se arăta foarte
generoasă când copleşită de onoruri trăia insecuritatea
celei care făurită de regalitate, făurea artă, şi citise ea că
numai artistul adevărat scrie din sine însuşi…nici crono-
logia oferită de ea nu concordă evenimentelor.

În 4 aprilie 1881, scriitoarea Elisabeta de Wied
devine membră de onoare a Academiei Române, după
proclamarea Regatului din 14 martie 1881 şi înaintea
încoronării din 10 mai 1881.

Procesul-Verbal Nr. 24 al Şedinţei din 4 aprilie 1881
menţionează pe V. Alecsandri, B.P. Hasdeu, T.
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Maiorescu, G. Sion, I. Negruzzi etc… sub preşedinţia
lui Ion Ghica, cititor al procesului-verbal din ziua pre-
cedentă care se aprobă întocmai. Adunarea este înştiin-
ţată că M. S. Regina a fost anunţată asupra votului una-
nim prin care scriitoarea Carmen Sylva a fost procla-
mată membră onorarie şi că M. S. afirmând identitatea
Sa Augustă cu Carmen Sylva, primeşte cu recunoştinţă
numirea cu care Academia Română a încununat lucră-
rile Sale Literare. (Aplauze) Preşedintele anunţă şi că
MM LL Regele şi Regina vor onora şedinţa solemnă de
luni, 6 Aprilie.7

Cu ochiul pe răsfăţatul poet al Regilor, Macedonski
ţintuieşte şi strofa dolofană de proză şi lipsită de gust
poetic, tocmai produsă de Alecsandri (1882, Sinaia,
august 30), o inscripţie în bronz pentru vestibulul
Castelului Peleş: Eu Carol I şi al meu popor/ Clădit-am
într-un gând şi dor/ În timp de lupte-al său regat/ În
timp de pace-al meu palat.

Poetul oficial sau neoficial al Curţii scrie şi Imnul
Regal, pe muzica lui G. Musicescu, la fel de simplu ca
Imnul latinităţii, dar care înminunează şi astăzi ca o
rugăciune. Nu întâmplător, manualele şcolare de demult
se deschideau cu Doamne, Doamne Ceresc Tată sau
Tatăl Nostru, urmate de Imnul Regal, cântat la începutul
fiecărei zile. Transferul evident din textul religios în
acela al Imnului Regal induce regăsirea divinului asimi-
lat, arhetipul din care am tot decăzut: Doamne,
Doamne/ Ceresc Tată/ Noi pe Tine Te rugăm/
Luminează a noastră minte/…/ Căci Tu eşti Stăpânul
Lumii/ Şi al nostru Tată eşti/…Şi „Imnul”:…O,
Doamne Sfinte,/ Ceresc Părinte,/ Susţine cu-a ta mână/
Coroana română./ Trăiască Patria/ Cât Soarele ceresc,/
Rai vesel pământesc/ Cu falnic nume… Filozofi spâni
sau bărboşi ne tot vorbesc despre condiţia provizorie şi
precară a bucuriei de dimineaţă, a elanului de a fi…

Principesa de Wied venise în ţară pe Dunăre, ca
nevastă tânără, în urmă cu treizeci şi cinci de ani, de la
anul amintirilor 1904… Dunărea sclipeşte neliniştită şi
parc’ aştept să răsară capete pletoase din valuri. Heine
vedea în adâncul mărilor oraşe şi castele scufunda-
te!...Poate-mi vor povesti lucruri pe care nimeni nu le-
a mai auzit, poate că-mi vor destăinui ceva ce n-a mai
trecut prin mintea nimănui…8

Bântuită de duhuri, pătrunsă ca Manfred de greul
farmec din cuvinte, Doamna Elisabeta de Wied bate la
porţile Orientului înfruntând infinitul Dorului, însuşin-
du-şi-l, măsurându-i-se. Ea deschidea atunci o seducă-
toare alee secundară, dar reală, în istoria culturii noastre
de aşezare europeană. Mereu avea să ni se arate mai atra-
să de mitologia lumii care ne cuprinde, cu mai mare inte-

res şi subtile afinităţi pentru eresurile şi păgânătatea cre-
dinţelor noastre decât pentru cea nibelungică. Puţini mai
ştiu că în saloanele ei se făceau lecturi din cronicarii
noştri.

Evocarea Pe Dunăre, la flacără nestinsă, în numai 7
zile din 1904, este o demonstraţie senină de rezistenţă
semeaţă şi dârză vreme de 35 de ani în faţa oricărei tira-
nii, fie a minciunii, a prefăcătoriei, a snobismului găunos
ori a prostului-gust. Puţini oameni de cultură ai neamului
citeau şi scriau atunci în limbile pe care ea le stăpânea.
Când nu stăpâneşti limba unui popor, scrie Regina, e
mai bine să te abţii de la orice judecată asupra lui, căci
nu-i cunoşti gândurile. Perfecta întrebuinţare a limbii
române a făcut posibilă şi redactarea acestui volum ani-
versar, un jurnal sintetic al memoriei afective, favorabil
balansului cronologic, notaţiei amintirilor de suflet şi a
răspunsurilor în aşteptare la curiozităţi şi dorinţe stocate
de-a lungul călătoriilor pe fluviul destinului.

Limba cu observaţiile despre aşezarea, istoria şi psi-
hologia neamului românesc deprinsă de la apa cu rezo-
nanţe mitologice a Dunării este patrimoniu colectiv, or
Carmen Sylva o ridică în scris la vibraţie estetică. De la
cunoaştere la înfăptuire o regăseşti în sentimentul solida-
rităţii şi al răbdării la care femeile încă exersează. Ai zice
că viaţa cuplului regal lunecă sinuos ca Dunărea, dar
simbolul trăiniciei, podul şi calea lui Troian, tăiate în
stâncă, se ating de cer de vreme ce Calea Lactee, pe
româneşte înseamnă Calea lui Troian şi nămeţii cei mari,
troiane. Anevoios, dar nu imposibil ar fi, gândea
Elisabeta, să vedem reclădindu-se acest pod, cât mai
curând, ca să avem legătură mai repede cu Marea
Mediterană…

Visa frumos, nu-i plăcuse istoria pentru devălmăşia
cupidă şi sângeroasă, dar citise pe marii istorici ai
Europei cu pătrunderea mecanismelor politice şi de culi-
se, cu mare înţelegere şi milă pentru popoarele mânuite
cărora nu le mai pasă cine le conduce. În judecăţile ei a
ştiut că impresiile cuiva sunt luate în seamă numai când
le împărtăşesc şi alţii. Bulgarii cei liberi se uitau urât
pentru colţul de ţară de dincoace de Dunăre, dar uită că
l-am căpătat despăgubire pentru Basarabia dăruită de
silă pentru că Ruşii năzuiau cu tot dinadinsul spre
Dunăre…9 Ei sunt altfel, continuă Carmen Sylva,
Românii vor să fie purtaţi de aripi ca vulturii…

Cine ar putea să bănuiască poezia ţăranilor
români…Când întrebi pe o fată mare cum e flăcăul care
i-e drag şi-ţi răspunde: Ca grâul din porumbişte!, tot n-
ai înţelege-o, dacă nu ştii că grâul semănat într-o
porumbişte creşte mult mai înalt şi mai frumos ca în alte
locuri, lămureşte povestitoarea, întrupând-o pe Ceres cu
ingenuitatea întâmplărilor trăite. Pământul trebuie hrănit
natural, cu linte şi fasole, pentru a le ara apoi,…cele
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verzi fac pâinea şi mai gustoasă, ca dragostea…Colacul
grâului din porumbişte se rupe în creştetul miresei.

Fără a inventa nimic esenţial, misterioasa Doamnă se
insinuează în mit, cu o admirabilă capacitate de a-şi lua
în serios eroii, redăruindu-le aspiraţiile nerostite, încre-
dere, mângâiere, tulburări şi uimiri. Pe lumea asta şi de
când e lumea, misterul este apanajul femeii, Ea dăruieşte
spicul de grâu, închipuie forma profundelor mistere ale
întoarcerii. Unica fiică a lui Ceres – Demeter trece
Styxul, şi Mama-zeiţă, după ea, pentru ca plecările să nu
rămână definitive. Persefona este dăruită de Zeus lui
Ceres-Demeter sau nimfei Styx a fluviului infernal, în
două legende diferite, dar Carmen Sylva le vrea pe
amândouă. Ea însăşi o fiică a Rinului, neconsolată de
pierderea fetiţei, îşi continuă căutările, deprinde cititul
din runele valului şi gustul de pâine al dragostei şi poe-
ziei din asemănările ţărăncii noastre, totdeauna luate
din natură…10

Înduioşarea constantă a Reginei la întâlnirea cu copi-
ii poate fi reflexul maternităţii frustrate şi anxioase, dar
felul în care generalizează când memoria trecutului cum-
ulează relicve ce vorbesc inimii, nu te mai poţi îndoi de
sentimentul solidarităţii cu neamul acesta, sămânţă de
oameni mândri ai căror copii au ochi cum nu se mai văd
nicăieri, enorm de mari, prinşi ca nişte stele în obrăjorii
plăpânzi,…statornicindu-se, de mai multe generaţii într-
o anumită expresie…Admirabilii ochi româneşti te
uimesc, şi ai copiilor cuprind întristarea unui neam
întreg, cât de înţelepţi, tot atât de frumoşi…11

Mereu a făcut imprudenţa să-şi trimită visele înainte.
Venise pe ape să fie Regină, îşi îngropase inima pe vatra
corăbiei să-şi ţină jăraticul, dar adâncimile îşi întunecă
taina şi ochiul său profetic se încrede în mulţimea înghe-
suită pe maluri. Vestirea-i a celui ce crede şi trezirile cu
puls crescut sunt tot atât de tensionate cât o necontrolată
exaltare. De undeva, dintre kilometrii înfierbântaţi de
urale, o voce în tremol i se apropie şi o doamnă a recitat
englezeşte o poezie de Lord Byron, zicându-i cât se poate
mai simplu că nicăieri pe pământ nu e noroc şi nici
pace…12 Era glasul din altă lume, semnul spre cer,
implorare şi trezire.

Peste timp, suita regală inaugurează podul de la
Cernavodă, ziua cea mai măreaţă din toată domnia
Regelui Carol, notează Regina. Când alege coroana
României, Carol desfăşoară o hartă şi trasează o linie
dreaptă de la Londra la Bombay, care trecea prin
România…, dar a trebuit să aştepte 30 de ani…13

Ultima călătorie avea să fie până la Sulina, pe canalul
cel nou, la o întâlnire a Comisiei Dunărene şi atunci
Regina cere permisiunea să iasă pe mare, până la gea-
mandura cu clopot! care răsună la fiecare val…adânc,

solemn şi deznădăjduit… Cina, la Palatul Comisiei
Dunărene, cu iluminaţie pe apă, o rară feerie. Contează
evenimentul de suflet al serii cu erou anonim, restul este
politică: după Tratatul de la Berlin ni s-a lăsat numai un
braţ al Dunărei şi le-au dat Ruşilor patru! şi cât de înni-
sipat şi-acela şi cât de îngrădiţi pescarii!14 Dintre facle,
tocmai sosea de la Brăila întunecatul vapor Brâncoveanu
şi o mână mişca o coroană. Când nevăzutul se asigură că
atrăsese atenţia Reginei o aruncă în unde. Mesajul trimi-
tea la o poezie de tinereţe, scrisă la Biarritz şi pusă pe
muzică la Bucureşti de Scărlătescu: În mare arunc eu
coroana de flori,/ În fundul ei doarme logodnicul meu,/
Şi pân’ vei găsi pe logodnicul mort,/ Sălbatică mare, mi-
o poartă mereu!

Regina Elisabeta a dovedit mai multă sinceritate
decât i se îngăduia rangului. Palatul era înţesat de intri-
ganţi şi informatori cu soldă, iar Regina nu a fost nicio-
dată foarte prudentă. În relaţia de cuplu lipsea tandreţea,
Carol o iubea fără să se manifeste, Ea se arăta nemulţu-
mită, ştiind-o răzvrătitoare şi încăpăţânată, El se ferea
să o contrazică. Ea îi redacta cu plăcere discursurile, de
se mira lumea de elocvenţa Lui şi El închidea ochii la
muzica şi poezia ei, tolerându-i la palat şi mentorii, ca să-
i iasă vorbe, cu amândoi!

În vizită, Prinţesa de Wied cu aere de fiică de regină,
soră de regină şi mamă de regină, informată şi alertată
intervine direct: – Trebuie să-ţi părăseşti şi prietenii
când îţi sunt spre stricăciune, ca şi ideile! Bârfele se
lăţeau, din pricina lipsei moştenitorului se zvonise de
propunerea unui divorţ. Niciunul dintre soţi nu şi-l dorea,
cât despre renunţările la care Ea era sfătuită, nici nu voia
să audă: – Nu-mi părăsesc niciodată, nici prietenii, nici
ideile! Adversarelor Reginei, dintre care Mitte Kremnitz
s-a dovedit cea mai de temut, ca informatoare a Legaţiei
Berlinului la Bucureşti, cu intenţia compromiterii cuplu-
lui regal, le rămânea varianta ca Regina să se îndrăgos-
tească de altcineva. Că Mitte Kremnitz, amanta produc-
tivă a lui Maiorescu, ar fi dirijat ostilităţile privind cola-
borarea cu Alecsandri, este o variantă istoriografică,
neprobată în totalitate. Alecsandri recomandat este de
înţeles, dar Alecsandri se dorea ales de Casa domnitoare,
lucru dovedit.

Că Regina îl place este consfinţit de Albumul domni-
şoarei de onoare Lucia Ghica15 (fiica lui Vasile Ghica de
la 1848, logodită cu Gh. Duca, director general C.F.R.,
nepot al Saftei – sora vornicului V. Alecsandri). Jurnal
intim şi de război, Albumul este o piesă inedită, semna-
lată de noi din 2007. Se află acolo poeme în limba ger-
mană ale Reginei, cum şi o patetică declaraţie de dragos-
te în limba franceză intitulată Salut iubirii, datată 28 sep-
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tembrie 1878. Ea mărturiseşte pe femeia îndrăgostită de
cineva copleşit de înţelese reticenţe: Eu te iubesc cum
eşti, pentru că Dumnezeu mi te-a dat cum aerul să-l res-
pir…iubirea rămâne, mai puternică decât mormântul,
decât mizeria şi îndoiala, mai puternică decât
Dumneavoastră înşivă.16

În iunie 1878, Alecsandri împlinise 60 de ani, capabil
de abstractizări, iar subtilităţile erau de mult materia lui
poetică. În preajma Principesei se simţea biet fluture în
lampă! O cunoştea, se entuziasma uşor, avea sufletul
fierbinte, plin de avânturi şi o fire nestăpânită, chiar
nechibzuită, dar prospeţimea candidă, ochii netulburaţi
în tristeţe şi râsul liber, melodios, vrăjeau, năşteau legen-
de. 

Când îşi punea în minte să incite, rareori dădea
greş…17 Parşiv, bărbatul îşi repezea buzduganul din
1875, Blaga avea să aleagă inorogul; Noe trimitea
porumbelul, Alecsandri, ciocârlia!

Legenda păsării îndrăgostite de soare este înadins
pigulită de poet şi dedicată în 1875 Luciei Ghica, în
Jurnalul căreia este şi transcrisă, nu ne îndoim, cu inten-
ţia disimulată de a fi văzută de către Principesa Elisabeta.
Foarte răspândită în folclorul german, legenda cunoaşte
variante şi spectaculoase transferuri dintre regnuri con-
firmându-i-se vechime şi universalitate.

În spaţiul germanic, o floare albastră sălbatică era
numită paznicul drumurilor sau lumina de veghe, evo-
luând spre iarba rotitoare după soare sau solstiţiu, iarba
soarelui, ca să salte spre tânăra blestemată, dinspre tra-
diţia poporului german, potrivit căreia cicorile albastre,
foarte numeroase, au fost cândva oameni virtuoşi, iar
cele albe, mai rare, oameni răi.

Prodigiosul mitolog Angelo de Gubernatis,18 află în
1875 veritabila legendă a cicorii, publicată de profesorul
Mannhardt la Berlin cu numele de Klytia, şi pe care o
preia in extenso. Este şi o sursă de inspiraţie a lui
Alecsandri pentru Legenda ciocârliei, de un incontesta-
bil aport documentar, dar ignorată istoriografic. Când
documentele tac, cercetării i se oferă o nouă margine de
libertate în care poţi desfăşura…

Un vechi cântec popular din Silezia austriacă spune
povestea unei tinere care de şapte ani îşi plânge iubitul
căzut în război. Oricui se oferea să o consoleze îi răspun-
dea că nu-şi va conteni plânsul până nu va deveni o floa-
re de câmp a drumurilor, pe care iată, o putem identifica
în lumânărica Domnului din luncile noastre şi pe care
Alecsandri o preia în „Concertul în luncă”, răspândind
prin crengi, prin tufe o văpaie albăstruie/ Ce măreşte-n
mezul nopţii dalba luncii feerie.

Varianta bavareză, mai detaliată şi mai tandră, oferă
drama unei prinţese părăsite de logodnic, dorindu-şi să

moară, dar nu de tot! Vrea să fie o floare a drumurilor
din calea iubitului. Aceeaşi semnificaţie de wegewarten
a florii o regăsea Mannhardt şi la poetul Hans Vintler din
1411 care o prelua din tradiţiile cântecului tirolian. Şi
atunci, floarea vegherii de noapte îşi aştepta iubitul. La
fel, Fioraliso a Italiei şi Basilek a Rusiei, albăstreaua,
asemănătoare cicorii, prin formă, culoare şi circumscrie-
re mitologică.

Folosită negustoreşte încă din Evul Mediu drept pur-
tătoare de noroc în dragoste, cicoarea atrage atenţia lui
Mannhardt prin varianta cântecului românesc popular
„Doamna Florilor”, pe care Soarele o cere de nevastă.
Refuzat, o transformă în floarea de cicoare, o variantă a
Florei, de origini elenice, privind amorul lui Helios cu
frumoasa Klytia, abandonată din gelozia lui Venus.
Nestatornicia zeilor de atunci pare să fie pedeapsa fier-
binţelilor de astăzi. Considerată o variantă a Florei,
Klytia va fi adesea confundată cu Aurora. Interesant că
Helios, evoluat în Apollon, are antecedentele unui mare
amorez, seduce şi Luna – Leukothoe, alba rivală a auro-
rei (Klytia, amândouă propriile surori), dintr-un timp al
Titanilor preolimpieni, când înrudirile nu contau. Se
vede că miturile trebuiau scuturate de precreştinism şi
ajustate confesional.

Meteorologia afectivă a poeţilor a fost mai greu de
tulburat. Cu toate încercările de a recunoaşte în Klytia,
floarea heliotropă sau floarea-soarelui care în sec. al
XVI-lea indica orele, poeţii conservă mitul iubirii pier-
dute în floarea-albastră de cicoare, cu varianta galeză a
ciocârliei.

Apropierea ciocârliei de legendele florii de cicoare
este recentă faţă cu mitul autentic al păsării. Angelo de
Gubernatis, profesor de sanscrită şi literatură comparată
la Institutul Superior din Florenţa, îl publică în 1871 la
Londra, dar varianta în limba franceză ne parvine din
1874, de unde bănuiala că informaţiile au putut ajunge
mai uşor celor interesaţi de la noi.19

Un mit primordial, ciocârlia ar fi fost prima dintre
vieţuitoare. Ea exista înaintea pământului, drept urmare,
neavând unde să-şi îngroape tatăl, îi face loc în propriul
cap. Interesantă această recompunere a naşterii insolite a
Zeiţei Athena, ea însăşi dintre cele mai vechi ale
Panteonului, adorată din mileniul al II-lea a. Ch. De ori-
gini indo-europene, mitul va fi cunoscut variante de
interferenţă galo-romană din primul mileniu a. Ch. Că
grecii îşi revendică supremaţia este de înţeles, când
imperiile trosnesc, se pornesc barbarii şi este nevoie de
cântec…

Angelo de Gubernatis invocă pe Aristofan (c. 446 –
c. 385), care, dincolo de ironie şi caricatură, uzează de
schema mitului originar. În comedia Păsările, ciocârlia
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cu moţ primeşte supranumele de rege atribuindu-i-se
milostenia funebră de a îngropa morţii lipsiţi de mormin-
te, pe care o practicau deja gât-roşul de iarnă, barza şi
pupăza. Dar, nota lui Aristofan declară fără echivoc ran-
gul de prim-creat al ciocârliei, existent înaintea lui Zeus
şi Kronos şi înaintea Titanilor. Etnograful olandez
Johannes Goropius (1519-1573) adaugă cântecul zboru-
lui înalt, de şapte ori pe zi, o laudă lui Dumnezeu, prima
rugăciune auzită pe lume. Tatăl ciocârliei ar fi
Dumnezeu însuşi, preluat de fiică în creasta totuna raze-
lor soarelui.

Una dintre cele mai frumoase legende ale creştinătă-
ţii îl reprezintă pe Sfântul Christof purtând în toiagul-
arbore al călătoriei o ciocârlie, nedespărţită, căci pe ume-
rii Sfântului ea vede pe creatorul său, Christ – Tatăl.
Ciocârlia nu cântă decât Soarelui, anunţându-l în dimine-
ţile senine de vară. Numele sanscrit de Bharadvaga cu
semnificaţia celui care aduce hrana şi binele pare să con-
ţină întreaga semnificaţie a mitului. Este un imn al
Soarelui-Tatăl generos şi pur, purtat de cântecul fiicei, cu
mândrie, pe creştet. Numai aici putea găsi Alecsandri
întruparea castităţii Soarelui iubit de Lia prefăcută în
cântec. Bharadvaga, punctează de Gubernatis, este şi
numele unui poet celebru, unul dintre cei şapte înţelepţi
mitici, hrănit de o ciocârlie, el însuşi fiul unuia dintre
favoriţii lui Indra.

Este evidentă îndepărtarea de mitologia greacă, ceea
ce explică şi preferinţa francezilor pentru mitul păsării
sacre a galilor. O sublimare a bucuriei de a fi a poetului
Alecsandri, un imn al iubirii până la cer, „Legenda
Ciocârliei”!

Mitologia elenă nu era cu nimic mai ortodoxă decât
cea scandinavă, poftele însoţirilor nu aveau nimic a face
cu iubirea scriptic invocată!, nici cu relaţiile de sânge ale
descendenţilor. Eos-Klytos, varianta feminină a zeului
Wotan, are copii, biata! de la mai tot Panteonul!

Şi cum să se fi descurcat rezervatul, pudicul, dar sufi-
cient de abilul Alecsandri într-o astfel de promiscuă
argumentaţie, susceptibilă aluziilor?! El, poetul solar şi
amoraşul iernilor confortabile, în apropierea Doamnei de
o impresionantă cultură şi sensibilitate poetică de excep-
ţie, se vede antrenat într-o cavalcadă eroică a spiritului
pus să dea gata! Îşi arogă intimitatea absolutului, el devi-
ne Apollo, propune experienţa metafizică a metamorfo-
zării celei îndrăgostite, ca să dispună de un destin efi-
cient. Această comunicare ocolită se doreşte o sublimare
a omagiilor, a harului muzical şi poetic al celei fără ase-
mănare, dar o subtilă manevră spre sine.

Sursa de substrat germanic a mitului, calea interme-
diar sileziană de pe când provincia istorică a Sileziei

devine un principat al Sfântului Imperiu Roman de
Naţiune Germană, pentru ca din 1740, în cea mai mare
parte, Silezia să treacă în posesia Casei de Hohenzollern
a Prusiei, nu puteau decât să măgulescă. Fervoarea zbo-
rului din zori se face ruga cântată înaintea tronului divin.
Ciocârlia este pasărea sacră a galilor, Legenda lui
Alecsandri se atinge de cântecul ciocârliei.

Este aici o frumuseţe care zvâcneşte, din basmul de
demult, Lia, fecioară-mpărăteasă, purta în cosiţa bălaie,
până-n călcâie, o floare cântătoare. Cerul i se închină, i-
ar face un templu să o ascundă: Frumuseţa i-o coroană
pe frunte de regină! Toţi craii lumii o peţesc, dar Lia
iubeşte şi vrea numai Soarele! Ea pleacă în paza Umbrei,
călătoria seamănă şi cu a lui Parsifal, dar nu-i lipsesc nici
primejdiile basmului universal românesc, livresc sau
popular. Despărţirea de Umbră, Insula cu palatul
Soarelui ne sunt cunoscute, împărtăşite şi de Eminescu,
dar Muma oarbă a Soarelui, avertismentul ei care
veghează la curăţenia virginală a fiului aparţin mitului
galez! La proba florilor albe, Mama din nou văzătoare se
convinge că musafirul este o fată! În carul de foc al
Soarelui, Lia se răsfaţă pe sânul iubit. Blestemul bătrânei
o preface în ciocârlie!: Iubirea i-au dat moartea şi moar-
tea nemurirea!

Neîndoielnic, şi Alecsandri (prin intermediar) şi
Eminescu erau la curent cu interesul mitologic al
Europei, cum străină nu le-a rămas nici cartea silezianu-
lui R. Kunisch Bucureşti şi Stambul Schiţe din Ungaria,
România şi Turcia, a cărei prefaţă o scria în 2 noiembrie
1861, apărută la Berlin în 1861, cu alte două ediţii, în
1866 şi 1869. Ai zice că finalul abrupt al Legendei îi vine
poetului după un vis spăimos. Nu citea el pe marii mis-
tici, dar că avansurile Principesei îi dădeau insomnii este
posibil.

Oricâtă sfinţenie ar fi afişat spre lectura curioşilor,
paradisul Doamnei transmitea o constantă aplecare spre
scandal. Chiar lumina mică a lămpii din ceasurile fecio-
reşti de dimineaţă, consacrate numai scrisului, erau supu-
se clevetirii. Munca artistului e sfântă, o spunea şi poe-
tului şi profesorului ei de pian şi pianist al Curţii.

Încă locuiau în Palatul vechi din Calea Victoriei, o
privea furiş urcând în sania cu cai albi oprită aproape de
fereastra lui, o fantasmă mitologică a carului zeiţei
Freyia (fiica lui Odhinn, ocrotitoarea iubirilor pasionale
şi a vegetaţiei), răpit de porumbei cereşti. Înfăşurată într-
o blană de vulpe albastră şi şalul fin de Oremburg învă-
luindu-i părul o făceau şi mai inaccesibilă, dar când îl
îmbia să citească, fiindcă zilnic scria, ca să-i amintească
dorinţa de ieri şi de mâine, se simţea destrămat, scrisul ei
era actul cel mai puţin ascetic, prietenia lor literară, o
dureroasă dramă ascunsă: Veni cu aripi uriaşe/…Cu
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gene-ngânate-n visare/ Un Duh călător printre astre/…E
zeul visat în fiorul/ Dorinţelor neînfrânate./ Ea-l chea-
mă…/Năprasnic l-ar prinde ea-n braţe,/ Şi-ar sta să-l
adore-n extaz…/ Ar rupe zăgazuri, ca umbra-i/ Cântând
s-o urmeze prin sfere.20

Scrisoarea Principesei Elisabeta adresată lui
Alecsandri din Cotroceni, 25 noiembrie 1880, inedită,21

confirmă traducerea poemului Legenda Ciocârliei în
limba germană, în vederea publicării volumului
Rumänische Dichtungen din 188122: …Această gripă a
fost plină de roade… De două zile m-am cufundat în
„Ciocârlia”. Am uitat truda, oboseala, în extazul fiecă-
rui vers!... Cât de fericit sunteţi că aţi scris-o!...Dar
apare inconvenientul de a visa fiecare vers pentru mine
căci savurez fiecare cuvânt… Dumnezeu îmi dă forţa să
arăt Europei ce poet sunteţi…Voi fi mândră să-l admir
pe Tasso al meu, minunându-mă de mine:…
„Ciocârlia”formează un văl între mine şi lume, pe care
trebuie să-l păstrez, pentru a nu-mi pierde aripile!

Nu-i de mirare că Alecsandri se umpluse de puf…şi
de aici până la blazonul comandat la Paris îi cresc şi
penele! Totul se precipita în vederea vizitei la Neuwied,
unde Regina insistase să-l vadă. Amicul baron de
Tourtoulon, unul dintre membrii juriului de la
Montpellier, rugat să se ocupe, tocmai descoperise râvni-
tul trofeu. Istoria şi descrierea blazonului se regăsesc în
scrisoarea către fratele Iancu Alecsandri, din 19 iulie
188223, rugat de Poet să verifice desenul Blazonului doc-
torului Alecsandri aflat în „L-armorial général du famil-
les nobles et patriciennes de l’Europe”, publicat de
Rietstop, la Gouda, Olanda, 1861, şi care Armorial se
afla la Biblioteca Naţională din Paris. Îl şi descrie: un leu
de aur…purtând vechea coroană a familiilor patriciene
ale Italiei. Îl mai roagă să găsească şi câţiva artişti în
materie, care să-l deseneze.

Se păstrează trei scrisori cu blazon expediate
Paulinei de la Viena, de la Neuwied şi de la Sinaia,24

toate din 1883, an bogat în evenimente greu de tăgăduit,
de vreme ce aerele junimistului de sub cortelul nobilităţii
se lăţiseră până-n jurnale…Alecsandri se căţăra,
România devenise Regat, vizitase locurile copilăriei
celei iubite, cu omagii şi declaraţii imprudente în
Albumul promis: De vrei să scriu pe-acest album/
Frumoase versuri ca şi tine,/ Cerească floare, – al tău
parfum/ Îmbete sufletul din mine./ De vrei să cânt cu gin-
gaş dor/ Tot ce inspir-a ta privire,/ Deschide-mi ceru-
ncăpător/ Prin îngereasca ta zâmbire./ De-ai vrea să-mi
spui tu un cuvânt/ Pe care nu-ndrăznesc a-ţi zice,/ Eu m-
aş trezi chiar din mormânt,/ Ca să te cânt voios, ferice.25

Înainte să o aştepte pe Paulina la Cologne pentru băi
de pucioasă, o conduce pe Regină la Coblenz, să salute
pe Împărăteasa germană. A fost o vacanţă lungă,26 pen-

tru suflete rănite, ca o fugă de acasă. Marie divorţa, scan-
dalul îi lăsa fără nepoate şi Poetul simţea în ceafă răsu-
flarea lui Eminescu.

Este de înţeles cum va fi privit Eminescu la toate
întâmplările din sânul universului artificial al strămoşi-
lor, câtă vreme tatăl Gheorghe Eminovici, şi el înnobilat,
cu blazon de la Împăratul, recomandat din ocolul baro-
nului Ioan Crâste de Costâna,27 rânduia budanele cu
vinul Bălşenilor de Dumbrăveni, spre vânzare vornices-
cului părinte Vasile Alecsandri.28 Acesta era proprietar al
Hanului Doi Lei cu cârciumă, de la Şoseaua naţională
Iaşi-Roman, la S-E de satul Mirceşti, foste până în 1831
ale familiei Cilibiu, armenii strămoşi ai faimosului
Sergiu Celibidache (n. Roman 1912). Vornicul V.
Alecsandri, bine cunoscut Moldovei, negustorea şi
Hanul de pe moşia sa Borzeşti, la Drumul Bacăului.

Carmen Sylva, Alecsandri şi Eminescu se reunesc,
fatal, în paginile Almanahului România Jună din aprilie
1883. Reacţia Reginei la lectura poemului Luceafărul
este mai mult decât surprinzătoare, o simţi aluziv lezată.
Este posibil să nu i se fi pomenit, dintre atâtea lecturi la
întâlnirile Junimii cu interpelări, modificări şi traducerea
de către Mitte Kremnitz, să nu-i fi ajuns la urechi?! Unde
era Alecsandri în tot acest timp? 

Când Nobel pregătea dinamita, a trăit spaima unei
crime închipuite pentru umanitate şi atunci i-a venit
ideea răscumpărării prin donarea averii în vederea insti-
tuirii premiilor Nobel. Nobilă şi eficientă sieşi premedi-
tare! Dar această umanitate mereu dinamitată de spaimă
şi-ar dori măcar stropul de informaţie liniştitoare. În
toată povestea, Alecsandri rămâne primul suspect! El
singur avea atunci acces la caietele Reginei şi Ea îi pre-
ţuia îndrumările.

Doamna Elisabeta de Wied a trăit intens drama singu-
rătăţii printre străini, mereu în căutarea unui prieten de
suflet, de total devotament şi dăruire necondiţionată,
neapărat capabil consultant în materie de literatură. După
plecarea lui Alecsandri la Paris din 1885 în calitate de
ministru, la dorinţa lui şi a Regelui, autoarea neobosită şi
generoasă căreia îi plăcea să împărtăşească în vederea
înaltelor confirmări, Carmen Sylva încearcă prietenia lite-
rară a lui Pierre Loti. Devorantă, obişnuită cu Alecsandri,
Regina descoperă o fiinţă simplă, un peisagist cu ţinte
precise. Interesant este că scrisorile lor s-au păstrat, măcar
în parte, pe când ale lui Alecsandri au fost arse.

Obosit în cuget şi simţire, Alecsandri era invitat ofi-
cial, de astă dată în postura de necontestat a poetului de
Curte, să omagieze la ceremonia sfinţirii Catedralei
Curtea de Argeş din 12/24 oct. 1886. Cuplul regal care
aspira la compania Meşterului Manole, căci de Neagoe
nu mai putea fi vorba!, ceruse o nouă Legendă a
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Mănăstirii. După cuvântarea lui Carol I, i se dă cuvântul
şi Poetul omagiază nediferenţiat, propagă în masa celor
vreo 25000 de inşi idolatria opacă a legendelor mitologi-
ce: Un singur ins de viţă tare/ Poartă-n sân mii de
oameni tari,/ Precum o ghindă-n coajă-i are/ Un codru
verde de stejar…Însuşi autorul se arată nemulţumit de
prestaţie în scrisoarea către Paulina,29 iar cei de la
Revista contimporană nu întârzie să-şi arate îngrijorarea:
Cine ştie dacă Meşterul Manole nu va cădea de pe sche-
le…

Necrologul Reginei din 22 august 1890 rămâne
omagiul înlăcrimat prietenului Poet cu glas de aur, de o
rară blândeţe şi inegalabil har narativ. În 1906, Regina
mărturiseşte epistolar, cum de altfel îi spusese şi lui
Carol că Nimeni nu l-a iubit pe Alecsandri mai mult
decât mine…Modesta ceremonie de înhumare a poetului
naţional, în grădina de la Mirceşti se întâmplă în plină
perioadă de concediu estival.

Drept este că viforoasa în lăcomie Marie Bogdan
fostă Catargiu dă în judecată şi pe mamă şi Academia
Română pentru donaţia tatălui, încât scandalul obturea-
ză căile de comunicare cu Casa Regală, şi aşa zguduită
de criză politică şi matrimonială. Regina era exilată prin
decretul guvernamental – Lascăr Catargiu – de la sfârşi-
tul lui 1891 până la jumătatea lui 1894. Înglodată în
datorii, Paulina scoate moşia Mirceşti la licitaţie. Se
intervine la timp din partea Academiei Române, prin C.
I. Istrati şi I. Negruzzi care izbutesc monumentul fune-
rar, la 1928!

În 2 iunie 1928, Academia Română sub preşedinţia
lui Emil Racoviţă deschide Şedinţa solemnă pentru
comemorarea lui Vasile Alecsandri. Asistau Regina
Maria, Principesa Mamă, Regina Greciei Elisabeta,
Înalta Regenţă şi Preşedintele Consiliului de Miniştri cu
membri ai Guvernului, drept care după enunţul de inci-
pit – Poeţii constituie o categorie privilegiată de muri-
tori, comparaţi în gingăşie cu zorile, stelele şi florile –
se insistă pe cuvenitele elogii şi omagii Înaltelor asisten-
ţe. La subiect trece, cu pioşenie şi competenţă Octavian
Goga.30 A doua zi, în 3 iunie 1928, soarele strălucea pe
oasele Poetului, trecute la odihnă deplină în cuvenita
criptă, după 38 de ani! Goga dezgropa pe Alecsandri în
sufletul contemporan.

Mitologia scandinavă păstrează în ploaia roditoare
lacrimile zeiţei Freyia la moartea logodnicului. Când
am împodobit cu desene poema „Concertul în luncă”–
scrie Carmen Sylva, am zugrăvit într-un mod discret o
ruină înconjurată de silfi dănţuind, şi care formează,
pentru cine o priveşte mai de aproape cuvântul NOI…31

Dar cine n-a avut un vals în viaţa lui? Secera, crai-
nou de moarte, mereu taie, spicul cade,32 să tot suie

pân’ la ceruri dragoste cu gust de pâine!...
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Să ne întoarcem însă la Dictando divers și, înainte
de a intra în problemele de fond, să precizăm că, radio-
grafii de context, textele lui Perpessicius sunt în cea mai
mare parte ocazionale. Greu de identificat, cauzele care
au declanșat scrierea textelor ar merita o reconstituire
amănunțită. Într-un loc e vorba despre oarece
manifestații politice, altădată, de iminente alegeri comu-
nale, de apariția unui album cu celebrități, ori de insta-
larea de artificii pentru serbarea Unirii, de exercițiile
demonstrative ale unui parașutist la Băneasa, ba chiar
„de când cu cutremurul” (Perpessicius 1940: 173). Să fi
fost altul decât cel din 10 noiembrie 1940?! În fine, un
text se numește Rugă pentru ca mai blând să fie tunși
școlarii, alt text pornește de la un congres agricol, prilej
de a-i invoca pe Dante, Virgiliu, Pliniu, ori de la niște
zile toride de vară, de la oarece tulburări politice de stra-
dă ale studenților pe care abia mai putem să le bănuim,
ori de la serbările preconizate pentru ziua eroilor. Multe
contexte „ocazionale” rămân necunoscute, așa cum alte-
le trimit, intertextual, la Caragiale: moșii, sărbătorile de
Paște etc. Să adăugăm încă la toate acestea un congres
pe teme de agricultură, o întâmplare cu niște studenți
care sparg la Turnu Severin geamurile unei instituții,
apariția unei cărți oarecare sau a unei traduceri? Lista ar
putea continua, bun prilej de reconstituire a istoriei reale
care face din Perpessicius un cronicar. Dar și bun prilej
de poezie livrescă. Cum a fost vorba despre ezitarea
între „orientalul” Perpessicius și cel „viciat de clasicita-
te”, nu rezist să nu citez un mic fragment din textul inti-
tulat Feerie numismatică „provocat” de Congresul de
numismatică: „Și iată după aceea și monedele copilăriei,
banul de aramă ce tot se mai găsea prin colbul ulițelor,
pe care cu puțin lut îl făceai să străluce ca și aurul;
băncuța de argint cu puteri nemărginite și carboava
solemnă de cinci franci relegată într-o regiune inaborda-
bilă. Numismatică, știință a trecutului...! Numismatică –
feerie de bronz, de argint și de aur...! Fantastă ca un vis
shakespearian și plină de regrete și de melancolie ca
viața însăși...” (Perpessicius 1940: 248-249). Atât de
sterilul poate congres de numismatică îi provoacă lui

Perpessicius acest poem de o solaritate rară, imn închi-
nat trecutului, după ce paginile anterioare fuseseră
închinate provinciei, Brăilei în care copilărise. Un
romantic, în fond, ale cărui reverii glisează în parnasie-
ne efuziuni manieriste. Dar poate că nu aceste efuziuni
sunt importante. Nici faptul că această cauzalitate pri-
mară, imediată, deseori cu totul terestră, pulsează de
incursiuni livrești. În tot cazul, referințele acestea vin
atât de natural și de firesc, încât înțelegem că irizările
atât biografice, cât și culturale îi aparțin organic. 

Efuziuni amare stau însă în constatarea că provincia
mai poate fi fericită. Întors în Brăila, își amintește de vre-
murile în care „nu erau cluburi politice, nici partidul
țărănesc, și singurii oameni de turtă dulce, sau de teraco-
tă, erau japonezii liliputani, pe care-i vedeai încremeniți
în basorelieful din ocheadele fotoplasticului imperial. Un
progres? Cine ar îndrăzni s-o spuie cu inima ușoară?”
(Perpessicius 1940: 240). Lumea s-a schimbat și în pro-
vincie, observă Perpessicius, și, pentru că nu mai e
tumultul de altă dată, ca să-și vindece singurătatea, de
data aceasta o singurătate superficială, își cumpără gaze-
te locale: „Afli ce filme au mai venit de la București, ce
lămpi se recomandă aparatelor de radio, ce procese se
mai judecă la jurați, câți pungași au fost duși la poliție,
servitoarea hoață prinsă în sfârșit de stăpânul ei, împotri-
va căruia și-a revărsat hârdăul de calomnii și învățătorul
din comuna X care s-a bătut cu cafegiul Z., după
relațiunea postului de jandarmi. Evenimente mici, poate,
dar de o importanță capitală de vreme ce fiecăruia i se
acordă câte 10-12 rânduri”! (Perpessicius 1940: 241).
Dar nu toate acestea – care ni-l amintesc pe Caragiale
cerând imperativ să i se trimită la Berlin ziarele din țară
– explică de ce e provincia fericită. Ea e fericită, pentru
că, în câteva rânduri, mai puține decât cele dedicate
micilor scandaluri, se vorbește despre alegerile parțiale –
și în sensul acesta există o certitudine. Articolul conține
și fraza: „Este desigur o indicație că țara se cere guver-
nată de partidul național-țărănist”, după care
Perpessicius exclamă: „Fericită provincie!”
(Perpessicius 1940: 241). Fericită pentru că acordă o
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atenție mult mai mare micilor scandaluri locale? Fericită,
dimpotrivă, că, inocentă, are certitudini în materie politi-
că? Perpessicius ne aruncă în această ambiguitate.

Să rămânem încă în zona ocazionalelor. Textul inti-
tulat O poemă de Wordsworth e prilejuit de sărbătorirea
zilei eroilor. De altfel, după trei pagini de fixare în pre-
zent, Perpessicius se întreabă: „Și poema lui
Wordsworth?” Firește, e o retorică asumată la mijloc și
colocvialitatea are darul de a-și angaja cititorul/ascultă-
torul (textele erau citite și la radio). În fapt, aici chiar
reproduce poemul: o fetiță care „își ia strachina” și
mănâncă lângă sora și fratele ei, morți, de parcă ar fi vii.
„Lecție de supremă solidaritate, în moarte ca și în viață,
poema lui Wordsworth merită să fie cunoscută de ziua
aceasta a morților. Suntem cu toții, alături de ei, de sute-
le de mii de morți, și astăzi, ca și întotdeauna”
(Perpessicius 1940: 74). Și noi? Puțin probabil ca
Perpessicius să folosească pluralul majestății. Cel mai
sigur este că pluralul e folosit dintr-o angajare totală în
solidaritatea cu cei morți în război. Căci, altfel, în
secvențele care preced invocarea retorică, Perpessicius
denunță fără menajamente imoralitatea contemporani-
lor. Să cităm: „Ai noștri sunt și ei, acolo, în sferele de
armonie ale eternității, consolând pe Domnul de marile
lui decepții și favorizând ultimele lui iluzii. // Pentru că,
dacă, prin imposibil, ei ar mai fi și astăzi, acolo, sub glia
împăcată cu sine, toate rugile slujitorilor Domnului și
nevinovatele murmure ale copiilor și aripile stindardelor
și petalele fragede ale florilor n-ar putea să le ușureze
pământul, peste care se lăfăiește atâta păcat, atâta
îngâmfare, atâta ipocrizie și atâta nerecunoștință”
(Perpessicius 1940: 70-71). Și radiografia, dezamăgită,
revoltată, continuă: „Zi de reculegere. Zi de recapitula-
re, mai curând. Dar ce să spunem la mormintele acestea
nenumărate, risipite peste toate brazdele pământului
românesc, ce să mai spunem, când zi de zi, de la război
încoace, trăim cea mai formidabilă minciună, cea mai
insolentă tiranie, cea mai neomenească sălbăticie, orga-
nizată e drept, dar organizată cu un cinism și cu o dezin-
voltură care dezarmează toate rezistențele, șterge
granițele și preface în rațiune de Stat și în nobil princi-
piu de guvernare ticăloșia cea mai puțin avuabilă”
(Perpessicius 1940: 71). 

Altundeva, pe aceeași temă, Perpessicius constată:
„(...) vai, timpurile s-au schimbat. Războiul a răsturnat
măruntaiele pământului și cerul stăruie posomorât. Cele
câteva semințe otrăvite din ajunul războiului au fost
favorizate de azotul dezagregărilor inerente. Confuzia
care s-a instaurat în toate rândurile societății a șters
orice urmă de morală și de la miniștrii care au anexat în
folosul lor bugetul departamentului arendat, până la
concesionarii oficinelor de pașapoarte și permise, hora

s-a întins într-un contagios ritm de fericire națională.
Banchetele și recepțiile s-au ținut lanț și oaspeții, când
nu s-au ales cu un mic domeniu colonial, au dus peste
granițe cel puțin o monedă de aur, din subsolurile Băncii
naționale. Prețioasă amintire!” (Perpessicius 1940: 15).
Sarcasmul lui Perpessicius vine după ce închinase câte-
va rânduri nevoiașilor. Va fi fost lumea din vremea lui
Caragiale feerică, inocență și fericită, dar, continuă el,
„poate că nici pe atunci viața nu era așa de ademenitoare
pentru nevoiași. Descinzând din colțuri de provincie, ei
se poticneau de cum treceau de gară, de pragul acestui
București extenuant, și, în lipsa căminurilor de astăzi, își
torturau zilele între slujbe dezonorant cerșite, lăptării
economice cu meniuri frugale (...) și cursuri și ore de
bibliotecă – nobilă compensație și savuros condiment al
unui ospăț superficial” (Perpessicius 1940: 14). Dar tex-
tul lui Perpessicius, cu notele lui probabil dureros-auto-
biografice, merită citat în continuare, pentru imnul
închinat finalmente celor nevoiași, căzuți în Războiul de
Reîntregire. Spune Perpessicius: „Și totuși, în preajma
lor trecea aceeași viață frenetică, aceleași vitrine ambu-
lante se perindau pe asfaltul Victoriei, la prânz și seara,
averile se întemeiau la fel de imorale, aceeași politică
strâmtă și-i reamintea doar în preziua alegerilor și dacă
era vorba de ajutorat suferința lor, un ministru, după chi-
pul și asemănarea miniștrilor de când a lăsat Dumnezeu
miniștri pe pământ și până astăzi, găsea prilejul să
împartă burse tuturor nepoților de dignitari, mai mult
sau mai puțin iluștri. // Însă, ei geamuri n-au spart (alu-
zie la tinerii studenți de astăzi și la contexte doar bănui-
bile, n.n.) și după o tinereță de privațiuni au alergat în
războiul care, în ciuda norocului, a favorizat atâtea tur-
pitudini și astăzi, în vreme ce unii mai fericiți dorm în
giulgiul brazdelor, cei mai mulți sunt nenumărata arma-
tă flămândă a intelectualilor, «conducătorii de mâine»,
cum li se spune, inundați de apele mediocrității politice
și acoperiți de asurzitoarea larmă a noului tineret univer-
sitar...” (Perpessicius 1940: 14-15). De fapt, despre cei
care „dorm în giulgiul brazdelor” e vorba, cărora
Perpessicius le închină un permanent imn. Lor, un imn,
politicienilor, sarcasmul, iar pentru el însuși, unul dintre
cei de jos care n-a murit pe front, melancolia, nostalgia,
cultura, care înseamnă și demnitatea de a rămâne liber.

Bibliografie
Perpessicius 1940: Perpessicius, Dictando divers, I,

1925-1933, București, Fundația Regală pentru Literatură și
Artă.

Perpessicius 1970: Perpessicius, Memorial de ziaristi-
că, I, București, Minerva.

Perpessicius 1979: Perpessicius, Opere, 9, Mențiuni
critice, București, Minerva.

4444 CONVORBIRI  LITERARE



O antologie exemplară face Cristian Livescu
din poezia Ioanei Diaconescu, în colecţia deja
prodigioasă, cu cele o sută de volume tipărite, a
Editurii Academiei, în coordonarea Magdalenei
Bedrosian şi a lui Dumitru Radu Popescu; în
cele O sută și una poezii, criticul selectează tex-
tele antologate după criteriul valorii estetice,
urmînd, însă, calea pe care, altădată, Laurenţiu
Ulici o imagina pentru a scrie o istorie a literatu-
rii, din prezent spre trecut, începînd cu prezen-
tul, cu volumul Dezaripare, din 2019, pentru a
încheia cu ceea ce va fi fost la început, în cartea
de debut, Furăm trandafiri: „Antologia de faţă,
scrie Cris tian Livescu într-o Notă asupra ediţiei,
conţine cele mai reprezen tative poeme din crea-
ţia Ioanei Diaconescu, selecţionate din cele 21
de volume de versuri originale publicate de la
debut pînă în prezent. Criteriul care a stat la baza
selecţiei este valoarea lor li terară. Am hotărît să
aşez poemele Ioanei Diaconescu în ordine in -
versă decît de obicei. Volumul se deschide cu
ultimul poem, selec ţionat din ultimul volum al
autoarei, şi se încheie cu unul dintre cele mai
cunoscute poeme din volumul de debut. În acest
fel se evi tă calculul cititorului în ce privește vîr-
stele la care au fost scrise versurile, iubitorul de
poezie înregistrînd numai valoarea poeziei în
evoluţia ei, ca un tot unitar”. Putem face, des-
igur, un exerciţiu de lectură, primind „provoca-
rea” criticului care a realizat antologia explorînd
poezia Ioanei Diaconescu din prezent spre tre-
cut: acolo se află păpuşile din două geamantane,
o lume mai vie decît (i)realitatea imediată, sub-
stitutul acesteia, universul ne mişcat, inert care,

sub privirea şi cu mîinile „fetiţei”, prinde viaţă,
eliberînd sufletul ferecat acolo: viaţa cu păpuşi-
le, marele carnaval cu nişte copii fantomatice,
„Jucînd cazaciocul/ Îmbrăcate în haine/ De hîrtie
creponată/ Cu fuste roz/ Croite de Eugenia în
grădină”, astfel începe poezia Ioanei Diaconescu
şi proiecţia pînă la ultima carte: „Plîng păpuşile
mele în două geamantane/ Acolo le-am pus
dorind să le-ascult./ O, Doamne, cîtă nedrepta-
te!/ De ce o lume întreagă mai vie ca adevărul/
Îmi stă condamnată în geamantane?/ De ce
sufletul meu a fost ferecat acolo?/ De ce mi se
iau păpuşile/ Care ştiau să plîngă, să rîdă, să
danseze/ Mai frumos ca oame nii?/ Cînd toţi ai
casei pleacă la treburi,/ Eu închid repede cărţile,/
Desfac cele două închisori/ Și-n camera mea
începe un mare carnaval:/ Trag draperiile, fac să
răsară luna/ Și abia împlinesc şase ani”
(Aniversare).

„Jucăriile cu figură umană, confec ţionate din
lemn, lut, cîrpă, ceară etc., ne învaţă Ivan Evseev
în Enciclopedia simbolurilor religioase și arhe-
tipurilor culturale, nu sunt şi nu au fost apanajul
exclusiv al lumii ludicului infantil. În civilizaţii-
le arhaice, păpuşa a reprezentat dublul persoanei
umane, substitutul ei total în diferite rituri şi
practici magice (...) Conotaţiile actuale ale păpu-
şii se datorează, în bună par te, faptului că ea
reprezintă chipul înfrumuseţat al eului (cf. fru-
moasă ca o păpuşă), cît şi artificialităţii sau
capacităţii de a fi manevrată (cf. manechinele,
marionetele). Pentru adepţii psiholo giei abisale,
faptul că păpuşile nu vorbesc, apariţia lor în vise
reprezintă un indiciu privind absenţa unei relaţii
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dintre conştient şi inconştient”;  înţelesurile din
orizontul mito-poetic se regăsesc în acest simbol
tutelar al liricii Ioanei Diaconescu, în geamanta-
nele cu „păpuşile mele”, închisori, spaţii securi-
zante ale unei fiinţe ce caută canalele de comu-
nicare a inconștientului cu conştientul, intens
ultragiat de „nedreptatea” lumii faţă de în-chi-
puirile din geamantane pentru că, iată, vîrstele
păpuşilor sînt ale primăverii, ale ploii cu grindi-
nă care, încă e un semn bun („Vînturile mele
îngheţate de iarnă,/ Și voi stele troienite-n
zăpezi/ Haideţi de mînă cu mine prin lume!/
Plouă cu grindină şi mi-e tare bi ne/ Aspru mi-e
părul pînă-n pămînt,/ Aspră mi-e mîna, la fel şi
obrazul,/ Plouă cu soare, cu grindini de vînt!/ Nu
mai sunt eu,/ Sunt puternică/ Tare,/ Ştiu s-ascut
cremenea care s-a tocit –/ Vîntul mi-e scut,
steaua armură,/ Plouă cu grindină lîngă Pămînt!/
Pe tine, şuier îngheţat al iernii/ Te iau prieten
nestrăbătut,/ Și pe voi, stele ascunse-n troiene,/
Vă iau lîngă mine, colţuri să v-ascut,/ Că nu mai
sunt eu/ Plouă cu grindină lîngă Pămînt!” –
Ploaie de grindină), figurile din geamantane sînt
ale vîntoaselor peste marea în flăcări şi în coş-
marul unor blocuri de gheaţă şi al negru lui com-
pact din Ca pe o pradă uşor de învins, de unde
fiinţa nu poate ieşi decît prin recuperarea spaţiu-
lui său identitar, al păpuşilor de altădată: „Între
timp va trebui să continui:/ Să stropesc florile, să
şterg de praf frunzele lămîiului,/ Și să-mi pun
rînduială în caiete./ Apoi, furişată să mă scol
noaptea/ Cînd nu mă simte ni ci pasărea cerului,/
Toţi ai casei să ştie că dorm/ Prăbuşită în somnul
cel mai adînc./ «Cum te cheamă?» - mă vor
întreba vecinii,/ «Noi nu te cunoaştem,/ Tu nu
eşti de-a noastră, nu, nu eşti de-a casei»./ Dar eu
nici nu sunt eu, voi răspunde,/ Eu sunt doar
aceea care am fost,/ Doar aceea” (De-a casei).

Păpuşile din geamantanele primei copi lării
irigă toată poezia Ioanei Diaconescu, care con-
servă un aer de stranietate, instalat la întîlnirea
conştientului cu inconş tientul, al lumii reale cu
aceea închisă sub chipul păpuşii; degetele care
scriu poezia sînt de cretă, pleoapele, incandes-
cente sînt „voaluri” precum membrana aripilor

de fluture, cum se spune în Sunshine, carnea e
roză „ca un trandafir”, chiar şi atunci cînd se
evocă o „crimă de înger”, ca un crin regal, fiinţa
aceasta stranie fiind acoperită de „un văl acope-
rindu-ne cu totul”, într-o „neşti re a zborului”, ca
în Aripa contemplativă: geamantanele cu lumea
lor frumoasă e filtrul care opreşte ceea ce Ioana
Diaconescu numeşte teroarea lumescului: „Mai
acaparatoare decît înserarea ce poate fi/ Un fulg
uitat de întuneric o virgulă de carbon/ Care-mi
creşte constrîngător pe frunte şi-mi apasă ochii/
Închide-te în cușca pieptului îmi spune cu glas
de vrăjitoare de fetiţă/ Prefăcută/ Dar aplecat
asupra-mi de Celălalt mă cuprinde cu braţele/
Peste braţele mele înfrigurate şi dezlegate de
frig/ În interiorul unui înveliş în miezul unei
nuci/ Sufletul meu se strînge iradiază şi scapă de
sub teroarea lumescului/ Ce departe sunt/ Trec
pe lîngă mine fluvii şi străzi căi nesfîrşite ale
erorilor mele/ Frigul şi arşiţa dure rea şi trufia
alunecă tiptil să nu mă trezească/ Din lac se ridi-
că o umbră se descompune sub ochii mei/ Ceea
ce vezi e produsul minții tale/ Mă închid în
suflet şi în afara mea frumoasa lume şopteşte
amăgitor/ O văd şi o aud ca printr-un filtru ca
prin geana visului ce se stinge/ Feroce aromitor
seducător pînă la urmă rece” (Anima).

Dincolo de cîteva poeme care arată, încă
odată, ceea ce ar trebui să fie poezia patriotică,
cu bou rul ţării din Moldova şi o tânără zeitate în
aură, într-o trans-figurare fantasmatică („Vin din
Moldova călare pe bour/ Cu spada pe cer - torea-
doare,/ Vin cu istoria-n plete şi-umeri/ Ioana lui
Şte fan cel Mare/ Trec prin orașul cu bourul ţării/
Tînără zeitate în aură/ Soarele mă tot ocoleşte/
Și mă crede centaură./ Bat în lună, pe seară, cu
umerii;/ Bourul meu mă ascultă şi trece/ Calm,
peste sute de ani, peste moarte,/ De statuile
noastre ceafa să-şi frece./ Vin din arene şi păduri
- centaură/ Cine se-ndrăgosteşte de mine, frate?/
Să se ştie înainte de-nceperi, să se ştie/ Că mă
iubesc lu crurile pe jumătate” – Bour), cu două
„personaje” lirice bizare, Serafim ce poartă
„şirul norilor” şi Silfida cu „mersul său aerian”
din Visul poetului şi Silfidă, cu un „lan” stufos al
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fantasmelor şi o „insulă a monştrilor”, cu vise,
amintiri și întîmplări cu un înger, într-o serie de
poeme, cu totul remarcabilă, Înger, În negru
necunoscut, Îngerul meu, Și poate chiar raiul
era: astfel: „Îngerul meu se aşază-n/ genunchi
la/ durerea mea,/ îşi acoperă cu o aripă obrazul/
pe care/ nu-l desluşesc/ iar cu cealaltă aripă/ mă
acoperă/ pe mine/ în timp ce încerc să/ adorm şi
somnul/ nu mai vine./ În gerul meu îşi poartă
haina/ albă în/ praful secolului/ alături de mine,
cade/ să mă ridice cînd/ cad şi eu,/ plînge și rîde
cu mine./ Tu nu poţi să mă/ ajuţi prea mult dar/
noi muritorii am/ cam ui tat de îngeri păzitori/ de
aceea eu îţi spun:/ te iubesc, eu te/ iubesc, înge-
rul meu/ tocmai fiindcă pe/ îngeri nu-i iubeşte/
nimeni” (Îngerul meu), poezia Ioanei
Diaconescu asumă o constelaţie de simboluri cu
o mare putere de sugestie: blocuri de gheaţă
vizitează în vis, fixîndu-se sub pleoapele unor
ochi îngheţaţi ai unei fetițe din Hiperboreea,
năluca din piept, altădată, „gheara din piept”,
șarpele de foc al casei şi, mai mult, o sumă de
simboluri ce identifică tema închiderii-deschi-
derii, care s-a fixat în aceleaşi două geaman tane;
înlăuntru, într-o scoică, în gura unui animal
marin sau în casa unui melc şi afară în cîmp, în
amurg şi în iarba înaltă „cu mi ros de fum”, în
respiraţia mării. Dar, poate, cea mai sugestivă
imagine a închiderii-deschiderii din poezia
Ioanei Diaconescu este cupola lalelei, spaţiul de
trecere a păpuşii din universul peniten ciar al
geamantanelor în poezie, în respiraţia şi diafanul
ei: „Sa pă încetişor sub uşă. Nici nu-ţi dai seama/
Cît de uşor ajunge în partea cealaltă a ei./ Zidul
singur se va căsca/ Să-ţi facă loc şi ţie să treci
dincolo./ Aşa, mai zăboveşti încă puţin în partea
aceasta a ușii./ Cu ochii închişi, cu dinţii strînşi
vei spune:/ Acolo este cu mult mai bine./
Stînjenei de pămînt fără culoare/ Îţi vor surîde
după ce vei ajunge/ Toate vor avea culoarea
pămîntului/ Și tu vei spune: acolo este cu mult
mai bine./ Apoi va veni după tine un om înalt,
uşor aplecat/ Cu faţa aproape verzuie/ Și cu
obrazul încercănat/ Va şuiera: numai bine îţi

doresc eu ţie/ Danţul pe care vreau să te învăţ/
Nu seamănă cu niciunul pe lume./ În cinstea ta
voi da un ospăţ/ Cum n-am mai făcut pentru
nimeni./ Și acum ia sapa. Vezi să nu te vadă nici
firul de iarbă./ Pe sub ușă, uşor, vei aluneca/ Și
trupul tău va fi întîi/ Jumătate lună - jumătate
nea./ Acolo e mult mai bine./ Și acum ia creionul
şi sapa , dragostea mea” (Moderato cantabile).

Miezul poeziei Ioanei Diaconescu es te ceea
ce aş numi un complex simbolic ascensional
avînd drept ţintă Luna care veghează trecerea
dincolo, unde e mai bine, farul, dar şi „gropa-
rul”, Luna amară, adunînd în clarul său „morfi-
nele, endorfinele” ce „învăluie mintea”. Luna e
astrul de la care vine focul ce nu arde: e un alt fel
de a-L întîlni pe Dumnezeu, focul care se arată,
pe munte, lui Moise: „Torţă ascunsă într-o firidă/
Apă sare şi taină/ Cine înveleşte cu mantia lui
înveninată/ Focul purificat, nobila ardere?/ În
genunchi, cu vălul străvechi acoperind/ Întreaga
mea fiinţă mă rog/ Și rădăcinile spaimei coboa-
ră/ În pămînt tot mai mult în pămînt./ Torţă
ascunsă-n firidă./ Lumina ei copleşeşte tot cerul/
Și deopotrivă mă mînă spre haos/ Focul şi gerul”
(Focul și gerul).

Ioana Diaconescu este un reper sigur al poe-
ziei noastre de azi.
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Mercuri 14 / 27 martie, la 6° 20’ dimineața, sosit la
Fiume. Trăsură, bagajul cu greu așezat pe ea (e cam
mult), la Café Europe, apoi pe frumosul drum lângă
mare până la Abbazia, unde sosim la 8¼ dimineața la
Vila Alloro.

E frig ca la noi, a și plouat ieri și plouă cu întrerupe-
re și azi. Natura nu prea înaintată, doar vro 2 mari cireși
văzuți în floare. 

Avem aici odăile dorite de noi în etajul I, micul
salonaș cu terasa și marele iatac dar foarte convenabil
prin ținuta casei. E foc în sobă și mai facem peste zi.

La 1, excelentă mâncare la masa comună, plină de
oaspeți, un conte Schönfeld (destul de tânăr, vine aici
toate iernele pentru inimă) și rușii-svițerani Ieni (bătrâ-
nii au serbat ieri ori alaltăieri nunta de aur1) din Kiev, cu
3 fete măritate și un ginere (Gorciacoff), veniți ad-hoc.
– La 7¾ souper. 

Nu ieșim deloc (numai eu vro 10’, ca să cumpăr
câteva viorele pentru cele două vase ale Anicuței aduse
de la București).

Eu mic buboi la obrazul drept.

Vineri 16 / 29 martie 1901. Abbazia. A plouat ieri
foarte mult și a fost frig. De abia vro 7° R. Dar pe câteva
minute, tot a ieșit de vreo 2 ori soarele. Azi (e acum 6
ore, m-am sculat la 5½ ore, m-am îmbrăcat, mi-am făcut
2 degete de ceai cu lămâie – nu îmi mai place romul și
acum scriu în salonaș) pare mai senin, dar este frig.
Trebuie să încep să lucrez ceva, nu pot exista fără
acesta, altfel morișca macină a gol. Să încep măcar
ediția a 4-a a Aforismelor, până voi ajunge la volumul 4
Parlamentare.

Suntem foarte mulțumiți aici, eu ceva melancolic, cu
impresia unui sfârșit trist al vieței politice. Și totuși, a
fost bine că mi-am pus candidatura la alegerea
colegiului universitar de dumineca trecută, la care am
căzut. Anicutza zice că prin aceasta mi-am îndeplinit o
ultimă datorie către amicii politici, Carp, N. Filipescu,
Jean Miclescu, Marghiloman, P. Missir etc., care altfel
m-ar fi putut acuza de dezerțiune și de producerea unei
descurajări. Și eu îmi ziceam că – dacă nu mi se mai
poate impune să le aduc folos în dauna mea, sunt totuși

ținut să nu le aduc pagubă politică prin atitudinea mea.
Însă acest gând era balansat prin greutatea sufletească
de a mai sta o lună în București, după grețoasa cădere
din minister, de a mai vedea doleanțele lui Mitică și
Alexandrinei, de a cheltui mai mult decât în străinătate,
trăind higienic mai rău, și de a-mi mai impune sila
activității electorale cu marea nesiguranță a reușitei.
Totuși, am făcut-o, mi-am călcat pe inimă, am și căzut
la universitate și am rămas cu impresia că am sfârșit-o
rău politicește. Anicutza zice că n-are a face, că din
contră alianța conservatorilor cu liberalii contra mea (și
totuși 29 voturi ale mele, contra 31 ale lor) nu-mi strică
și că acum Carp și N. Filipescu vor avea simțimântul să-
mi procure mai târziu o satisfacție etc., pe când altfel
treceam în ochii lor de un „laș”2. – E ceva în această
observare, dar pentru mine nu e hotărâtor. De 20 de ani
m-am lăsat cu întreagă convingere și fără cârtire à la
remorque de Carp, am căzut la 1891 cu leagea
instrucției cu dragă inimă, aducând cu mulțumire
sacrificiul unei asemenea căderi, am venit acum la
justiție și, pentru cele 7 luni, am renunțat la advocatură
(după cum mai nainte, la 1871, sub generalul Tell, am
pierdut profesura pe 13 ani!). Acum, destul sacrificiile
sufletești! Zice Carp ce va voi, de acum înainte zic eu ce
vreau.

Și, cu toate aceste, fiind controversă între Anicutza
și mine, am cedat și suspend judecata finală, până când
evenimentele (poate peste 2 – 3 ani) vor arăta dacă a fost
politicește bine sau de prisos prezentarea și căderea mea
la alegerea senatorială de la 11 martie.

Dar3 în altă privință a fost bine. a) prin faptul șederii
până la 11 martie, am terminat la universitate mai
convenabil cursul despre filosofia pozitivă, b) mi-a
venit în acest răstimp deodată gândul să mă regulez
acum, de la 1 aprilie, la pensie, și am avut tocmai
vremea să o fac la 26 și 27 fevruarie, c) mi-a venit
gândul și am avut vremea să regulez somațiunea Zappas
– Populeanu, prin care mi se poate asigura încasarea a
23.500 franci cu vremea – mare lucru, ca și pensia, d)
am încasat aproape 2000 lei pe neașteptate de la
Industrielle și Credit belgo-roumain, care nu-i pierdeam
nici fără asta, dar îi încasam de abia pe la octomvrie.
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Și așa se întîmplă nai totdeauna. E o așa
complexitate în lucrurile omenești, încât folosul sau
paguba unei acțiuni nu trebuie judecată în specialitatea
acelei acțiuni, ci efectele de alături, care sunt adeseori
mai importante decât tendența directă a acțiunii.
Aforism.

„Căile Domnului sunt minunate”, „intențiile
cercetării sunt de necercetat”, „Domnul știe cel mai bine
ce ne este de folos”4 sunt expresii evlavioase ale
aceluiași adevăr experimentat.

Și nici nu se știe îndată dacă un lucru a fost în adevăr
spre bine sau spre rău. Târziu se arată rezultatul total.

Sâmbătă 17 / 30 martie. Ziua de naștere a Anicuței,
zi splendidă cu soare și fără un pic de nor, nici în cer,
nici în sufletele noastre. Flori comandate ieri, și atâta
tot. Ea de 47 ani, eu (de o lună și 2 zile) de 61!

La 3½ ore, cu Eugénie Cozadini și o nepoată a ei,
măritată Thun (el notar într-un sat lângă Laibach), fata
generalului Resziczek, pe vapor la Lovrana (cu tot
soarele, foarte frig pe vapor), acolo cafele, apoi pe jos,
spre Ika și cu trăsura (vaporul nu pornește de la Lovrana
la 6° înapoi decât poimâine, 1 aprilie înainte) la
Abbazia. Ele încă o oră la noi în Vila Alloro, și m-e
Cozadini ne-a povestit măritișul altei nepoate a ei de 26
ani (fata lui E. Ghica-Budești din prima căsătorie cu
Cantacuzino, prin urmare și nepoata lui Matieu
Cantacuzène), cu Bertolini, procesul hotelului Bristol
din Florența, în care hotel locuiseră ele iarna trecută și
de la5 Bartolini remăsese fata însărcinată.

Duminecă 18 / 31 martie. Abbazia. Sculat 6½, ceai.
Cerul acoperit. Ieri sară după cină, jucat whist până la
10 ore cu bătrânul Ieni, contele Schönfeld și
Kortschiakoff. Anicuța vorbit plixis cu damele.

Luni 19 martie / 1 aprilie. Abbazzia. Soare. Ieri
plecat de aici Kortschiakof cu nevasta.

Mercuri 21 martie / 3 aprilie. Sculat 6 ore, ceai;
soare splendid. Scriu Liviei la Petersburg de ziua
nașterii ei (28 martie). E de 38 de ani. 

Ieri 3½, cu vaporul la Lovrana, cafele la Vila
Lovrana, pe jos la Ica, cu vaporul (6° 10’) înapoi la
Abbazia, unde sosit la 6¾. Încântătoare vreme, lumină,
culori, căldură și mai ales simțimântul de răgaz. Cu noi,
d-nele Pfeiffer și Ieni junior, și o nepoată a gazdei,
Fräulein Modesta Mayer. – Sara am jucat „Tiotka”, un
nou joc de căți, obișnuit în Rusia, cu cărți de whist, un
fel de „misère” cu 7 puncte (pierde câte un punct cine
are în levata luată câte o damă – 4 –, cele mai multe
levate – 5 –, cartea răsturnată de visavi dătătorului de

cărți – 6 –, și atâta levată câte puncte indică cartea
răsturnată. Fiecare joacă pentru sine. Iar dacă unul nu
face nicio levată, se adaugă la fiecare din ceilalți 3 câte
un punct.

Așadar, în fiecare joc se însemnează de regulă 7
puncte și uneori 10. La începutul fiecărui joc se trece o
singură dată câte o carte vecinului de la stînga, începe
protos. Se termină, îndată ce unul a ajuns la cel puțin 10
puncte. Atunci se socotește așa, că fiecare pierde atât cât
are mai multe puncte decât altul și câștigă atâtea puncte
cât are mai puține decât alții.

Vineri 23 martie (5 aprilie) 1901. Abbazia. Ieri sară
plecat rușii noștri la Vienna-Kiev. Înainte de prânz, de
pe la 9½ la 12¼, cu d-na Ienny junior, cu soru-sa
Pfeiffer și cu inteligenta Modesta Meyer, pe la
Elisabethfels la Aurora-Höhe și înapoi pe König Carol –
Promenade. Încântătoare vreme. Azi cerul acoperit, de
„Vinerea Mare”6 catolică, dar s-a încălzit vremea.

E curios cum mi s-a îndreptat mâna cu scrisul, îndată
ce am sosit la Abbazia. Nu e încă bine de tot, dar mult
mai bine. Lipsa de griji intelectuale? Scăpare din
intoxicația palustră?

Duminecă 25 martie (7 aprilie). Paștile catolice.
Timp frumos. La soare foarte cald. La umbră pe la 4 ore
p. m., +15° .

Telegramă
Hawelka pentru Jenny

Viena
Cottage, Prinz-Eugengasse 21.

Calde mulțumiri și totodată urări din inimă și
salutări pentru întreaga familie.

Majorescu. 7

Marți8 27 martie (9 aprilie). Tot vreme frumoasă.
Ieri dimineață 10 ore, cu soare încântător, pe vapor la
Fiume (45’), acolo văzut un „Haifisch” (requin) mare de
vro 3 metri (dar gura nu prea despicată, și cu un vârf
cărnos deasupra, ca un rhinoceros), apoi ceva
cumpărături (fustă de mătase neagră pentru Gi, de 40
Krone, ceruse 50) și cu vaporul de la 12° înapoi, sosit la
Abbazia la 12° 45°.

Totdeauna veseli, aproape fericiți că suntem și cum
suntem aici. Numai un singur moment în aceste 14 zile
de până acum am fost amândoi triști, duminecă,
alaltăieri. Ne-a venit să plângem la amândoi. Poate unde
erau Paștile catolice, ne-a cuprins ideea lipsei de
familie, moartea măiculiței, înstrăinarea de patrie,
izolarea, apropierea propriului sfârșit. 

Mercuri 28 martie (10 aprilie). Abbazia. Sculat la 6
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ore. Scriu pe terasă. Cer acoperit, dar spre răsărit la
Fiume, ceva raze și aerul cald. – E curios că, de pe la 9
martie al nostru, am avut la obrazul drept ca un început
de buboi, un coj, care nu s-a dezvoltat tare, azi e de vro
8 zile închis, dar totuși a rămas ca un bob de mazăre
învârtoșat. Când se închidea acela, alt coj (fără materie)
s-a dezvoltat la ceafa dreaptă și e acum spre sfârșite,
probabil tot așa îndurat. Toată comedia aceasta cu
buboaie și coji e de acum peste un an, de când
începusem – după sfatul dr-lui Neagoe – fricțiuni pe
piept și brațe cu niște mănuși aspre, care le-am și părăsit
după vro 3 săptămâni. (Vezi și 19 mai)

Ieri m-a înștiințat „Banque de Roumanie” că S.
Populeanu a vărsat pentru mine 4000 lei (din creanța
mea de 23.500 lei) asupra succesiunii Zappa. Am și scris
să-mi cumpere un bon urban București 5%, care stă azi
cam la 79%. – Suntem dar în stare acum – după toată
retragerea din afaceri – să mai și punem la o parte.
Important lucru! Vezi mai sus, la observările însemnate
marginal pe ziua de 16 / 29 martie, litera c).

Azi a plouat peste zi, dar între 4½ și 6 tot am putut
face o frumoasă plimbare uscată la Südstrand.

Joi 29 martie (11 aprilie). Iar soare încântător! Am
scris lui S. Populeanu (Știrbey Vodă 42) pentru a-i
mulțumi de vărsarea celor 4000 lei și a-i trimite
următoarea chitanță in blanco pentru o eventuală noă
vărsare: 

„Chitanță”
......... lei, adecă .................. am mai primit prin

domnul S. Populeanu de la d. d. secveștri judiciari ai
succesiunii Evanghelie Zappas, în socoteala creanțelor
autentice ce am de la d. d. Christos și Apostol Zappas, și
anume am primit acești bani în aceleași condiții cât și pe
cei 4000 lei din luna martie 1901, îndeosebi și în ceea ce
privește răspunderea mea față de d. d. secveștri judiciari,
așa cum am recunoscut în chitanța dată de mine pentru
acei 4000 lei.

Timbru
10 bani

T. Maiorescu

Vineri 30 martie 12 aprilie. Abbazia. Sculat 6 ore,
cer înnorat. Ieri, cu trenul Matuglie 5½ ore p. m., a ple-
cat familia Sassi la Triest (sosire 9 ore sara), de unde pe
5-6 zile la Venezia, pe noua linie Cerviniano, plecare de
la Triest 12° 45’ amiazi, sosire Venezia 6½ sara, sau
plecare cu acceleratul din Triest 5½ p. m., sosire în
Venezia 9° 20’ sara. – Noi ieri la 3½, cu vaporul, spre
Lovrana, dar fiind prea multă lume pe vapor, care oscila
puțin, ne-am coborât la Ica și ne-am întors pe jos, foarte
frumos pe șosea (plouase alaltăieri și nu era praf) în una

oră, exact de la debarcader. Ica la Hotel-café Bellevue,
în Abbazia. Acum vro 3 ani se vede că era Anicuța
obosită, fiindcă făcusem același drum de la Abbazia la
Ica în 1° 20’!

La 3 ore, cu vaporul la Buccari; cu Modesta Mayer;
iar bunul vin alb spumător „Voditza”, a 1 florin 20
creițari. Era frumos în izolarea de la Buccari și cu cerul
acoperit. La întoarcere, ploaie. A plouat toată sara.

La masă, ginerele gazdei, Manussi, căpitan
districtual9 în Lussinpiccolo (peste toate insulele
Quarnerului, 47.000 locuitori, 3 tribunale districtuale10,
el în rang de locotenent colonel11) cu nevasta și o fetiță
de 6 ani, botezată Christa. Inteligent, dar cam
„lăudăros”12.

Sâmbătă, 31 martie (13 aprilie). A plouat toată
noaptea, plouă și acum dimineața puțin. Dar și pe
alocurea cer albastru.

Toată ziua în casă, fiindcă a plouat mereu. Cetit
romanuri. Veseli. Sara, „tiotka” cu Lendekii.

Note:
1. Ultimele trei cuvinte în limba germană în manus-

cris. Textul continuă în limba română.
2. Cuvânt în limba franceză în manuscris. Textul con-

tinuă în limba română.
3. De aici până la paragraful în germană, textul este

însemnat marginal cu două linii verticale.
4. Ultimele nouăsprezece cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.
5. Urmează anulat: care.
6. Ultimele două cuvinte în limba germană în manus-

cris. Textul continuă în limba română.
7. Telegramă în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.
8. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul con-

tinuă în limba română.
9. Ultimele două cuvinte în limba germană în manus-

cris. Textul continuă în limba română.
10. Ultimele două cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.
11. Ultimele două cuvinte în limba germană în

manuscris. Textul continuă în limba română.
12. Cuvânt în limba germană în manuscris. Textul

continuă în limba română.

Ana-Maria Dascălu, Bogdan Mihai Dascălu: Titu
Maiorescu, Jurnal, vol. IV. Ediție critică coordonată de
Bogdan Mihai Dascălu. Text stabilit, traducere, note, glosar
şi indici de Ana-Maria Dascălu şi Bogdan Mihai Dascălu.
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Așa cum aminteam în episodul trecut, în cazul
scriitorului Mihail Sadoveanu, urmărirea informati-
vă se constituie în DUI 073553 ACNSAS provenit
din Arhiva SRI; în cazul de fața mă refer  la volumul
1, prin preluarea de acte din arhiva Siguranței
Statului, dosarul fiind socotit “cu material
compromițător” , scriitorul fiind acuzat de „activita-
te francmasonică” dar mai cu seamă de faptul că „în
anul 1934 a fost șeful Lojii Naționale Francmasone
din România.”. Dacă în prima parte a documentaru-
lui aveam de a face cu păreri contra ale unor
personalități  care se pronunță acuzator la adresa
scriitorului, iar acuzația de a fi francmason, provine
din motive legate de cu totul altfel de interese decît
cele exprimate. Cu această ocazie îi sunt aduse
acuzații grave dintr-o anumită parte a spectrului
politic din România acelor ani. 

Pe de altă parte și în egală măsură,  presa vremii
reflectă părerile emise în apărarea marelui scriitor,
ale unor faimoși oameni de cultură, de știință, din
spectrul politic sau universitari, semnături pe coloa-
ne întregi în publicațiile periodice sau articole în
care se apreciază opera și statura, în lumea culturală,
a unui intelectual de nivelul lui Mihail Sadoveanu.
Sunt apreciate calitățile unice ale unui mare artist
care se vor impune înainte de orice printr-o trudă a
scrisului covîrșitoare. Impresionant este Protestul
intelectualilor (din păcate, din paginile publicației
originale în care se află, decupate și atașate la DUI
073553 vol. 1, este eliminată denumirea acelei
publicații) în primul rînd prin numărul impresionant
al semnăturilor pro Sadoveanu cît și prin unele arti-
cole care poartă semnăturile unor importante nume
ale spațiului cultural românesc. 

*   *   *
„UN PROTEST 
AL INTELECTUALILOR
De cîtva timp se încearcă asasinarea

morală a celui mai reprezentativ și mai auten-
tic scriitor român contemporan, Mihail
Sadoveanu. E terorizat omul și scriitorul cu o
ură care nu cunoaște nici cruțare nici margini.
Sub influența avalanșelor de denigrare s-au
găsit naivi care – crezînd că săvîrșesc o faptă
românească – au ars cărțile lui Sadoveanu,
cele mai românești ca suflet și preocupări ca
mentalitate și expresie din cîte a produs lite-
ratura noastră.

Cînd s-a ajuns pînă aici lucrurile nu mai
pot fi privite cu nepăsare obișnuită. Ne aflăm
în fața unei grave primejdii pentru literatura
și cultura românească. Dacă Mihail
Sadoveanu poate fi ostracizat cu atîta
ușurință, fără a se ține seama măcar de opera care
rămîne o mîndrie a literaturii românești, înseamnă
că bunurile culturale și-au pierdut orice valoare și că
și că fanatismul politic copleșește manifestările spi-
rituale cele mai curate și mai (aici – text lipsă –
n.m.I.D.). Dacă acest mare scriitor poate fi pus la
stîlpul infamiei pentru credințele sale, [aceasta]
înseamnă dărîmarea oricărei ierarhii a valorilor și
bolșevizarea tuturor criteriilor de judecată.

Față de asemenea intoleranță ne credem datori să
ne ridicăm cu toată energia. Poporul român nu-și
poate permite luxul de a fi barbar, înainte de a fi
atins culmile civilizației. Nu putem îndura în tăcere
distrugerea valorilor culturale românești și uciderea
morală a creatorilor lor sub pretexte de dușmănie
politică.
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Fără a ne însuși credințele-i politice, cerem pen-
tru marele scriitor Mihail Sadoveanu libertatea de a-
și exprima părerile pe care i le dictează conștiința sa
românească, libertate asigurată, dealtfel oricărui
cetățean român în cadrul legilor și sentimentelor
naționale firești. Reclamînd acest drept elementar pe
seama lui Mihail Sadoveanu, apărăm totodată drep-
turile de a gîndi și libertatea conștiinței pentru toți
scriitorii și oamenii de cultură români, făuritorii pro-
gresului și exponenții specificului românesc în toate
domeniile. Păstrînd lui Mihail Sadoveanu și cinsti-
rea noastră întreagă, credem că asccentuăm primatul
spiritualității în viața românească de azi și de mîine.

Semnează,
Liviu REBREANU                                                 
Laureat al Premiului Național  
C. RĂDULESCU MOTRU                                        
Membru al Academiei Române 
Nicolae COSTĂCHESCU 
Profesor universitar, fost președinteal Senatului,

fost  ministru
Const. MEISSNER                                                  
Profesor universitar, fost ministru
Victor EFTIMIU
Laureat al Premiului Național 
Valer MOLDOVAN 
Profesor universitar, fost ministru
Eugen HEROVANU 
Profesor universitar
Pan HALLIPA
membru corespondent al Academiei Române,

fost ministru 
Mihai D.RALEA                                        
profesor universitar
P. ANDREI
profesor universitar fost subsecretar de stat 
E. LOVINESCU 
Profesor, literat
G.TOPÎRCEANU  
Laureat al Premiului Național 
Demostene BOTEZ 
Publicist
Petre GROZA  
Fost ministru
Octav BOTEZ
Profesor universitar
C. ISOPESCU-GRECUL 
profesor universitar, fost ministru, fost rector al

Universității din Cernăuți, fost vicepreședinte al
Senatului

Dem. THEODORESCU
publicist
I. RĂDUCANU
fost ministru, rector al Academiei comerciale
Otilia CAZIMIR
publicistă
I.G. BOTEZ 
profesor universitar
Ilie BACINSCHI
profesor universitar, fost decan al Facultății
Vladimir GHIDIONESCU
profesor universitar, directorul Institutului de

pedagogie și psihologie din Cluj
Traian IONAȘCU 
profesor universitar, fost director general al

învățămîntului superior
D. MOLDOVAN
fost director ministerial al Basarabiei
S. LAMBRINO
profesor universitar
G. CĂLINESCU
profesor, publicist
Al. BOLDUR   
profesor universitar Chișinău  
Mircea DAMIAN         
publicist
Pericle MARTINESCU 
publicist    
H. MARCHETTI     
avocat, fost prefect de Lăpușna 
C. SACHELARESCU
avocat, fost director al Teatrului Național

Chișinău
Dr. Vasile RĂȘCANU
profesor universitar
Mihail KERNBAC
profesor universitar, directorul clinicii de medi-

cină din Cluj
Gh. LAZĂR
profesor, seminarul pedagogic universitar
Victor JINGA
profesor universitar
Ludovic DAUȘ
Scriitor
Const. PARVULESCU
profesor universitar, vicepreședinte al secției
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Ligii Culturale, vicepreședinte al cercului Amicii
Franței

Al. PHILLIPIDE
publicist
C. RĂDULESCU
profesor universitar, decanul baroului

Bucovinei, fost decan al Facultății de drept
Dr. Gr.T. POPA
profesor universitar, secretar general al societății

Prietenii universității
G.R. GHIULEA
președintele sindicatului ziariștilor din Iași
ANDREI OȚETEA
Profesor universitar
Dr. BĂLTEANU
profesor universitar, directorul insitutului de

igienă din Iași
Dr. G. ALVIRESCU
Deputat
Constantin BALMUȘ
profesor universitar
Dr. Nicolae GRĂMADĂ
scriitor, conferențiar universitar
Paul BUJOR
profesor universitar, fost președinte al Senatului
AL.T. STAMATIAD
profesor, publicist
Dr. ROMULUS REUȚ
fost deputat și senator, fost decan al baroului

Bucovinei
Dr. ONOFREI LUNGULEAC
avocat, fost prefect de județ și deputat
Emil COLIU
Profesor, publicist
Ion IACOBAN
avocat, fost prefect și deputat
Zaharia SATANCU
publicist
Dr. G. JELERIU
vicepreședintele sindicatului ziariștilor din

Bucovina, fost deputat
Dan PETRAȘINCU
publicist 
T. VASILACHE
profesor, vicepreședintele „Ateneului popular”

Cernăuți
Virgil GHEORGHIU
publicist

Horia GROZA
publicist
D. APOSTOLESCU
viceprimarul Municipiului Chișinău, avocat
D.V. BARNOVSCHI
publicist
Petre FIRICĂ
fost deputat, fost președinte al Camerei de

Comerț din Chișinău

TEXTUL Dlui  I.AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI 
Nu mi-a trecut vreodată prin gînd să tăgăduiesc

vreunui scriitor – cu atît mai puțin un mare scriitor
ca Sadoveanu –, dreptul de a-și spune părerea în
orice chestiune în care se simte competent. Sunt
convins că Sadoveanu și-a dat lămurit seama că
îndrumîndu-se în această direcțiune se expunea la
dușmănii și neplăceri.

În privința arderii cărților sale, în locul său nu m-
aș simți deloc îngrijorat, căci aș fi încredințat că
această ardere nu le consumă deloc valoarea.

BRĂTESCU-VOINEȘTI
Membru al Academiei Române

Acest text este semnat și de d. I.A. BASSARA-
BESCU

Membru corespondent al Academiei Române

SCRISOAREA d-lui CEZAR PETRESCU
Sunt departe de principiile democrate, umaniste,

pentru care militează zilnic gazetele conduse de
Mihail Sadoveanu. Foarte departe. La capătul opus.

Dacă întîmplarea a făcut să colaborez ocazional
cu fragmente de literatură, acele pagini au fost tot-
deauna pe linia ideilor și sentimentelor mele, fără
niciun mimetism de circumstanță.

Dar tocmai o asemenea absolută independență
de spirit, îmi îngăduie să-mi exprim răspicat, mai
întîi o uimire, mai apoi o tristețe.

În categorisirile literare trec drept un ultim epi-
gon semănătorist. Tot ce se poate. În orice caz sen-
sibilitatea mea literară s-a zămislit tributară lui
Mihail Sadoveanu. După cum cea spirituală e legată
de luptele și credințele profesorului Nicolae Iorga,
poate fără s-o știe, fiindcă nu i-am ros pragurile
înainte de a le roade pe ale altora, lipsit cu totul de
astfel de tîrîtoare aptitudini. Așadar, prin cărțile d-lui
Mihail Sadoveanu, mi s-au deschis ochii la peisagiul
moldovenesc, la “durerile înăbușite” ale norodului
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de  țară, la trecutul epic îngropat în file de cronici.
E o realitate nu numai a mea. Cred a unei întregi

generații. Poate a mai multora. Fără Mihail
Sadoveanu care exprimă în plan literar crezul, apărat
de profesorul Nicolae Iorga (aici text lipsă –
n.m.I.D.).

El a sensibilizat un întreg univers care-și aștepta
nuiaua de vraci să-l învie. Și mi se pare că întreaga
mișcare naționalistă, diferitele ei grupări și [cuvînt
neinteligibil] dezbinate e în orice caz datornică liter-
aturii sadovenești. Această literature a creat, a
întreținut o atmosferă. A investigat o lume. A pus
probleme de viață românească. A ridicat la viață, din
adîncuri, o adevărată fauna autohtonă, lăsată în
părăsire odată cu moartea lui Eminescu.

Ce s-a schimbat oare în această literatură, în
aceste cărți? Un volum al lui Mihail Sadoveanu, de
azi, ca și unul de acum treizeci de ani se integrează
într-un tot unitar, idesctructibil. Alcătuiesc toate o
opera de cel mai authentic românism, singura opera
românească în proză de aceeași esență cu poezia lui
Eminescu. Nu prin vreo desăvîrșirea sau vreo teorie
a formei. Ci prin același cult al cronicarilor și rap-
sozilor, acea ureche plecată la robii pămîntului,
același suspin după o lume care încă de pe vremea
lui Eminescu și a lui Caragiale sugrumată de
formele și năravurile Apusului.

Nu este ciudat că asemenea cărți sunt arse chiar
de către cei care s-au identificat cu ideologia și s-au
sensibilizat acestei ideologii prin ele? Nu pare aces-
ta un gest paricid?

Iată uimirea.
Iată acum întristarea.
Scrisul zilnic al lui M. Sadoveanu e încadrat în

ziare că apără o lume și principiile adverse lumii și
principiilor apărate de grupurile naționaliste,
tradiționaliste, creștine, etc. Spun “încadrat” fiindcă
nimeni nu i-a putut imputa gazetarului de dată
recentă Sadoveanu, un rînd de oportunistă conver-
tire în contradicție cu simțămintele și ideile scri-
itorului Mihail Sadoveanu. Ele calcă tot pe drumul
său vechi, bătut cu pasul său rar și apăsat, moștenit
de la străbunii lui adînci, din veac, de care, ca
oricine dintre noi nu se poate scutura ca de un strai
vremelnic și schimbător. A rămas atît de mult
Sadoveanu cărților sale încît articolul zilnic e un
reflex al literaturii sadoveniene. Atît și nimic mai
mult (aici text lipsa n.m I.D.).

Lupta pieptișă cu arme egale, cu aceleași arme, e
atît de fecundă pentru ideile și sentimentele unei
epoci care-și caută statornicire! Se lămurește o real-
itate, scapără lumina unui adevăr, se deschide un
orizont… E încă un prilej de verificări. Nu uitați
nobila stimă cu care tradiționalistul și regalistul
antidreyiusard Charles Maurras a discutat întotdeau-
na ideile socialistului dreyiusard Anatole France.
Le-a discutat și le-a combătut fără să-l țintuiască la
stîlpul infamiei, fără să-i ceară ștergerea numelui din
antologia Franței, care rămîne a Franței. Nu e nici a
lui Maurras, nici a lui Leon Blum.

Dar a arde cărțile lui Sadoveanu pentru a-i supri-
ma cuvîntul, ce tristețe și întoarcerea la veacul
dominicanului Savonarola! Și pentru destinul
scrisului într-o țară unde pătimim de atîta analfa-
betism, unde creatorii vrednici de universalitate se
numără pe degetele unei singura măini, ce
deznădăjduite perspective! Lăsați-i cărțile în
bibliotecă, la locul lor alături de cărțile lui Mihai
Eminescu. Ele vor supraviețui veacului și trecătoarei
ființe a autorului, fiindcă o carte n-o poate mistui
focul. Hotărît nu! Învie din cenușa sa! Cum au înviat
stihurile lui Mihai Eminescu osîndit de atîția con-
temporani ca un stricător de limbă și de suflete.

Iar pe directorul Adevărului și Dimineții, dacă
nu-i împătărșiți principiile, chemați-l să dea seamă
de ideile și de sentimentele sale, oricît, oricînd,
oricum, pe tărîmul care și l-a ales singur. Aceasta e
cu totul altceva. E însuși rațiunea de existență a
scrisului zilnic, de luptă. Aceasta e cu totul altceva.
E însăși rațiunea de existență a scrisului zilnic, de
luptă. Și acolo mă voi găsi sigur de cealaltă parte a
baricadei. Fără ca prin aceasta să-i ard vreo carte,
după cît n-am ars decît cărțile goale de orice talent
și simțire, care nu spun nimic și într-adevăr însem-
nau o zadarnică prezență într-un raft de bibliotecă
(aici text lipsă – n.m.I.D.).

S-a spus că asemenea ruguri aprinse pentru a
suprima opera literară a lui Sadoveanu, înseamnă un
asasinat. Nu. Pentru cultura noastră încă atît de
săracă și începătoare, echivalează cu un suicide.

Iată părerea neclintită a unui scriitor singuratec,
neînregimentat, care n-a cutreierat nici cenacluri
nici partide literare. O comodă tactică m-ar fi
povățuit s-o păstrez pentru mine. Mai ales că în
măsură egală contrariază pe toată lumea. Dar aceas-
ta n-are nicio însemnătate, cînd adevărul te
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depășește dincolo de prietenii și dincolo de fățarnice
concesii dibaci mînuite ca să-ți asigure tihnită
existență de vierme. Și îi cer iertare îndrumătorului
meu literar, încă din adolescență, Mihail Sadoveanu,
că l-am apărat aci ca funia pe spînzurat. După cum
iertare cer celor ce mă știu cu simțăminte și convin-
geri tradiționale românești, creștine, că nu pot
aplauda, ceea ce inima mea, cugetul meu, întreaga
mea ființă scriitoricească respinge cu oroare.

(f. 30) 
CEZAR PETRESCU

Laureat al Premiului Național

SCRISOAREA  D-lui ION PILLAT
(text lipsă initial – n.m.-I.D.). Deoarece  nu e

vorba de o solidarizare cu activitatea politică a d-lui
Mihail Sadoveanu, activitate care îl privește person-
al, sunt gata să-mi exprim admirația mea pentru
autorul unei opera literare a cărei importanță
națională nu poate fi tăgăduită de nimeni.

Mihail Sadoveanu rămîne unul din cei mai mari
povestitori ai neamului nostru.

Ion Pillat
(articol nedatat, fără specificația publicației din

care a fost decupat și atașat DUI Sadoveanu Mihail
vol. 1, ACNSAS, f. 30)

UMBRE
D. I.Al. Brătescu-Voinești membru al Academiei

publică într-un ziar de dimineață ultimul său roman,
privind un protest al scriitorilor și intelectualilor
împotriva procedeelor sălbatece practicate de unele
gazete  de dreapta contra lui Mihail Sadoveanu.

Proza d-lui Brătescu-Voinești „O ticăloșie”
arată, în primul rînd, că i s-ar fi propus conducerea
ziarelor noastre și că dsa ar fi refuzat, temîndu-se de
neplăceri. I se va fi propus, poate, de un amic spiri-
tual, ori de o persoană care n-avea cădere, pentru
scopuri ce nu ne interesează; însă de aici nu i s-a
propus nimic. Nici nu s-a putut gîndi cineva la asta.
Cel ce putea fi chemat la un asemenea oficiu trebuia
să aibă state de luptător al democrației și Mihail
Sadoveanu e unul dintre cei care de la 1906 n-a con-
tenit nicio clipă de a lupta, în scrisul său, pentru
țărănime și libertățile democratice.

Diversiunea aceasta nu interesează chestia și
putea lipsi din ultima operă a d-lui Brătescu-

Voinești.
E vorba de protestul intelectualilor, în fața căruia

d. Brătescu-Voinești este pus. Ce face d. Brătescu-
Voinești? Iscălește ori nu iscălește?

Nu iscălește. Se teme să nu aibă neplăceri „gra-
tuite”.

Totuși ca să nu apară într-o postură ciudată față
de intelectuali, dă o scrisoare în care e de acord cu
protestul.

Trec cîteva zile. Publicarea protestului se apro-
pie. Odată cu protestul va apărea și scrisoarea.
Cugetînd bine scrisoarea nu îmbunătățește echili-
brul său în două luntri. Ce-i de făcut?

Se indignează „a froid” că i s-ar fi pus iscălitura
pe protest. A auzit că... I s-ar fi spus că... Nu ia un
telefon, nu controlează, nu așteaptă. În ajunul publi-
cării protestului, declara că is-ar fi spus că... și deci
s-a produs o nemaipomenită ticăloșie!

Ca să facă un serviciu amicului său Sadoveanu și
să rămînă în termeni buni și cu gazetele care insultă
pe amicul său care se întîmplă să fie și un scriitor
prețuit de d-sa, d Brătescu-Voinești mărturisește
naiv că is-ar fi propus și d-sale direcția, dar că s-a
sfiit s-o primească și caracterizează cu vorbe tari o
faptă ce nu s-a produs, deplîngînd în aceleși timp
soarta lui Sadoveanu cxare se află într-o tovărășie
așa și pe dincolo.

Deci d-sa n-a iscălit protestul. A iscălit întrucîtva
o scrisoare (pe cre o reproduce întrucîtva schimba-
tă), dar asta trece întrucît d-sa se aliniază în corul
celor pe care îi dezaprobă în scrisoare.(aici text lipsă
– n.m.-I.D.).

Importanta noastră, iubita noastră, admirabila
noastră persoană, să fie la adăpost de mici neplăceri.

Iată mecanismul sufletesc al unui scriitor repre-
zentativ.

Breasla asta blestemată ar merita să fie onorată
de oameni întregi.

Păzește-mă, Doamne, de prieteni, ar zice un pro-
verb popular și o altă vorbă înțeleaptă adaugă: unii
prieteni sunt umbre, nu apar decît cînd e soare.

Mihail Sadoveanu”

(articol din  ziarul Dimineața din 1 IV 1937, DUI
Sadoveanu Mihail vol. 1, ACNSAS, f. 31)
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Cei 150 de ani ce se vor împlini, pe 13 martie
2022, de la nașterea lui G.T. Kirileanu, așează o stră-
lucire sărbătorească pe spirala unuia dintre destinele
ce rămân mereu deschise, prin faptul că timpul a ales
să nu le fie veșnic potrivnice.

Viața lui G.T. Kirileanu, pusă – cu neverosimilă
smerenie – în slujba faptelor durabile, face ca poste-
ritatea să-i fie, în bună măsură, aureolată de prezența
sa discretă pe multe dintre axele culturii române.
Dincolo de faptul că a fost editorul de referință al
scrierilor lui Ion Creangă și, alături de mai tânărul
exeget Ion Scurtu, un pasionat înaintaș al cercetării și
valorificării tezaurului publicistic eminescian, G. T.
Kirileanu a adăugat multor altor demersuri culturale,
științifice și chiar politice, contribuția sa generoasă,
frecvent cerută și apreciată datorită prestigiului de
„atoateștiutor” de care se bucura în elita culturală a
epocii.

În continuarea studiilor instituționale, formarea
personalității sale a fost marcată și de frecventarea
cercurilor (în mare parte studențești) din Iașii aflați la
cumpăna a două relevante secole. Astfel, elev al
Școlii Normale „Vasile Lupu” (1887-1891), va
cocheta și el cu „zorii socialismului”, de vreme ce –
cum mărturisea în file de jurnal1 – „școala normală
ajunsese un viespar de ucenici ai omului din Sărărie,
Ioan Nădejde, conducătorul Revistei sociale și a
Contimporanului, în care se publicau idei
revoluționare și ateiste”. Va fi mereu prezent în cer-
curile de discuții și ale altor asociații și societăți, de
care fremăta „dulcele târg”, astfel că spre sfârșitul
studenției îl găsim entuziasmat de „serile Junimii”:

Iaşi, 1900, sâmbătă, 25 mart. s[til] v[echi] 
Iubite Zarifopol2,
[...] De când ţ-am scris am mai fost o dată la

Volenti3.
Am petrecut o sară minunată de data asta. Între

altele s-a cetit scrisoarea lui Rădulescu (Leipzig) din
„Omagiu“4 şi-am rămas cu toţii încântaţi, dar mai
ales eu, arhaicul. [...] S-a mai cetit şi novela

„Buruiană“ din anul XXXIII [1899] al Conv[orbiri-
lor] lit[erare], iscălită S.O.V. Acestor slove le-am
găsit prin somn rostul: Soveja, deci autorul acestei
minunate novele este mult simpaticul S. Mehedinţi. El
însă s-a apărat şi n-a vrut să recunoască… că-i auto-
rul novelei.

Disară ne întrunim iară. Aş vrea să-l văd şi pe
Filipide [Al. Philippide], care până acum a lipsit. 

[…]
Cu totul devotat, G.T.K.5

De vreme ce spectacolul junimist era într-atât de
captivant, peste nici o lună scria aceluiași prieten: Am
mai fost la două întruniri de la Volenti. Într-amândo-
uă am petrecut minunat: era Filipide între noi, ce ne
trebuia mai mult? Că junimismul „l-a prins” cu totul,
o dovedesc apoi, din nefericire, și „suprimările” sale
partizane din magistratură, în 1901, și din
administrație, în 1905, datorate viitorilor conserva-
tori-democrați din „aripa” lui Take Ionescu. Alte
elocvente mărturii avem și din însuflețirea cu care va
relata prietenilor Artur Gorovei și Mihai Lupescu
(fondatori ai revistei de folclor Șezătoarea din
Fălticeni) ardentele sale crezuri, stimulate și de pri-
mele întâlniri cu Maiorescu:

O să exclamaţi: Puiul de junimist, tot junimist!...
Însă ce putem face? Adevărul istoric este acesta şi n-
avem încotro. Junimiştii totdeauna au preţuit pe
oamenii mari, pe care viitorul îi va impune din ce în
ce mai mult. De aceea şaga-i şagă, dar rândurile de
mai sus vreau să fie tipărite întocmai (către M.
Lupescu, 18 sept. 1902).

Ba politica mă pasionează, pentru că eu cred că
indiferenţa celor cinstiţi e dăunătoare ţării: golul
lăsat de ei e împlut de săcături şi şarlatani. Ar trebui
să fie o sfântă şi neînduplecată datorie sprijinirea
celor puţini buni împotriva celor mulţi răi. De aceea
eu acum sânt înfocat junimist, până ce va fi loc de un
temeinic poporanism (către A. Gorovei, 29 oct.
1902).

Să vedeţi cum am făcut cunoştinţă cu D-l
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Maiorescu. Veţi înţelege de ce am dreptate să fiu aşa
de aprins junimist. […] M-am dus la Maiorescu.
Când intram eu, tocmai petrecea la ușă pe D-l Carp.
Mi-am spus numele și îndată a început să mă reco-
mande în chipul cel mai măgulitor lui Carp. […]
Prin mijlocirea lui Maiorescu am căpătat de la Nicu
Filipescu unica colecție a Timpului. Ei, vedeţi cum
privesc şi ajută ai noştri până şi pe cel mai neînsem-
nat membru ca mine? (către M. Lupescu, 22 ian.
1902).

Mai vedeți din toate acestea cât ajutor și încura-
jare am avut de la ai noștri. De aceea îi și prețuiesc
mult și aș fi gata la orice jărtfe și lupte. Așa sânt eu
pătimaș. Am nevoie de a mă lipi cu patimă de ceva
sau de cineva din tot sufletul. Altfel n-aș putea trăi
(către A. Gorovei, 12 ian. 1903)6.

Pe de altă parte, edificatoare în ceea ce privește
atât modestia lui Kirileanu, cât și aprecierea de care
acesta se bucura în rândul junimiștilor, sunt și rându-
rile unei epistole din 10/23 dec. 1906, prin care acesta
îi împărtășea lui Simion Mehedinți fireasca frământa-
re de care era cuprins, aflând că Titu Maiorescu îl
dorea, din anul următor, în noul colectiv de redacție
al Convorbirilor literare, de sub conducerea distinsu-
lui geograf:   

„Dl. Maiorescu, pe cât înţeleg, vrea să mă înalţe
mai mult decât mă slujesc puterile. Devotamentul,
munca stăruitoare şi duhul jărtfirei le am; dar acestea
sunt de preţ când e vorba de-o activitate practică;
folosul lor scade însă când e vorba de-o activitatea
publicistică, precum e aceea a Convorbirilor, unde se
cere şi un talent deosebit şi cultură întinsă – pe care
eu nu le-aş putea avea decât într-o foarte slabă măsu-
ră.

Să se ştie prin urmare de la început că eu nu râv-
nesc la altăceva decât să vă dau cu dragă inimă din
ceasurile libere ce-mi rămân [după 7 ½ sara] de la
slujba mea [din Cancelaria Regală], pentru uşurarea
D-voastră la munca de bucătărie a revistei”. 

Intenția maioresciană era de altfel consemnată în
termeni măgulitori și în celebrul jurnal al rigurosului
critic: „Ieri la ceai la mine Ermil Pangratti și Simion
Mehedinți ca să se sfătuiască cum să se facă de la
1.I.1907 trecerea Convorbirilor de sub direcția lui
Ion Bogdan sub direcția lor [...], cu munca de corec-
tură a lui Gh. Teodorescu Kirileanu, excelentul fol-
clorist” (apud Z. Ornea, Junimea și junimismul,
București, Editura Eminescu, 1978, p. 140).

Un alt argument ce confirmă apartenența lui

Kirileanu la filonul junimist, ce și-a tot împrăștiat cu
rodnicie „pepitele“, îl constituie prezența acestuia în
paginile Convorbirilor literare cu un amplu articol,
în două părți, ce abordează o temă majoră – sfârșitul
lui Eminescu. Astfel, tot datorită excelentei reputații
de care se bucura în ochii ctitorului Junimii, îl găsim
pe G.T. Kirileanu și în postura de împuternicit, din
partea lui T. Maiorescu, să publice în două numere
ale revistei (nov. și dec. 1906), Câteva date asupra
lui Eminescu. În condițiile în care în multe dintre stu-
diile și amintirile închinate „de la un timp încoace”
marelui poet își făceau loc „și informații necomplete
ori chiar tendențioase și alăturea cu adevărul”,
contribuțiile lui Kirileanu, utilizând „izvoare vredni-
ce de crezare”, veneau să facă lumină. „Folosindu-mă
de scrisori și însemnări pe cari au avut bunăvoința să
mi le puie la îndemână d-nii Titu Maiorescu și A.
Chibici-Râvneanu, se vor da mai jos câteva date asu-
pra boalei lui Eminescu și a îngrijirilor ce i s-au dat,
asupra mormântului lui Eminescu și asupra editării
poeziilor sale, publicând și scrisorile mai importante”
– mai preciza G.T. Kirileanu în preambul.

Erau mărturii și date deosebit de importante pen-
tru istoria literară, ce vor sta și la baza multor studii
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ulterioare – parte dintre autorii acestora, cum bine se
știe, îndoindu-se în continuare de buna credință a lui
Titu Maiorescu și oportunitatea tratamentelor aplica-
te lui Eminescu. Cu meticulozitatea-i caracteristică,
Kirileanu face însă un cât mai fidel „inventar“,
deopotrivă lămuritor și (cel puțin pe atunci) greu de
contestat asupra cronologiei și mărturiilor din ultimii
ani de viață ai Luceafărului, menit a risipi cețurile,
mai curând țesute decât așternute, din biografia sa.

Kirileanu va da și alte dovezi ale rigurozității și
devoțiunii sale față de tezaurul de mărturii cuprinse
în corespondența lui Titu Maiorescu – mărturii pe
care le descoperă și din întâmplare (cu multă șansă
deci) la Simion Mehedinți și pe care, cu generozitatea
și corectitudinea lui proverbiale, se angajează a le
pune la dispoziția a doi dintre cinstitorii posterității
lui Maiorescu, respectiv Ion Rădulescu-Pogoneanu și
George Juvara:

„Penultima dată când am fost în București, am
cerut d-lui Mehedinți o carte legată, în care erau dife-
rite broșuri vechi despre trecutul bisericii noastre [...],
împrumutată lui când pregătea cartea despre
creștinismul românesc [apărută în 1941]. S-a plecat și
a scos din partea de jos a dulapului cu cărți un volum
legat asemănător cu cel ce-i împrumutasem. Fără a-l
cerceta mai de aproape, l-am pus în geanta mea. Când
am ajuns la hotel, văd cu uimire că volumul legat
avea pe cotor titlul: Epistolarium 3, iar înlăuntru cior-
nele scrisorilor lui Titu Maiorescu din anii 27 mart.
1860 – 8 ian. 1865. Îți poți închipui cu câtă nerăbdare
l-am răsfoit până a doua zi, când l-am restituit D-lui
Mehedinți, cu observarea că aceste volume s-ar
cuveni să fie încredințate spre cercetare prietenului
Pogoneanu, care a publicat cu atâta muncă și pricepe-
re Însemnările zilnice. Mi-a răspuns îngăimat și de
atunci nu l-am mai văzut, ca să aduc vorba din nou
asupra acestui lucru. A fost o greșală a d-lui
Mehedinți, norocoasă pentru mine, căci numai așa
am putut cerceta scrisorile lui T.M. din timpul când a
fost director al Școlii Normale de Învățători din Iași,
unde a avut elev și pe Ion Creangă. […]

Tânărul prieten G. Juvara, care se ocupă cu atâta
dragoste și pricepere de T. Maiorescu, arătându-mi că
pregătește un studiu despre T.M. avocat, i-am spus că
i-aș putea da ceva material în această privință, găsit
în Epistolarium III, dar că trebuie mai întâi să cer
învoirea lui S. Mehedinți în această privință. I-am
scris deci lui Mehed[inți], care mi-a răspuns că tână-
rului Juvara pot să-i dau tot ce am despre Maiorescu!

Ceea ce am să și fac, deoarece starea sănătății mele
nu-mi mai îngăduie să mă mai concentrez pentru
lucruri mai îndelungate și-ar fi păcat ca materialul
adunat de mine să ajungă pe cine știe ce mâini nepri-
cepute și lipsite de cuvenita pietate față de o persona-
litate ca T.M.

Tânărul Juvara a publicat două broșuri în care s-a
folosit de materialul dat de mine și încă odată m-am
încredințat că dintre cei tineri el este cel mai priceput
și mai credincios reprezentant al spiritului Junimii”
(dintr-o epistolă adresată lui I. Rădulescu-Pogoneanu
în 18 nov. 1942; apud Junimea și Junimiștii: scrisori
și documente inedite, Iași: Junimea, 1973, pp. 250-
252). 

Astfel, atât o memorie extraordinară, cu valențe
de catalog exhaustiv, ce aducea mereu mărturii perti-
nente, cu inegalabilă bunăvoință împărtășite celor din
jur, precum și consistente ecouri de cărți/autori, de
trecut îndepărtat și de prezent continuu, în spiritul
emulativ al Junimii, se regăsesc exemplar în profilul
cărturarului de care spiritualitatea românească a avut
norocul să aibă parte și al cărui destin a început să se
depene într-un miez de martie, acum 150 de ani, pen-
tru a se împleti cu fibra nobilă a culturii române.

Note:
1. Vezi: G.T. Kirileanu, Martor la istoria României.

Jurnal și epistolar, vol. I, București, Rao, 2013, p. 29.
2. Paul Zarifopol – fost coleg, viitor istoric și critic lite-

rar, editor al operei lui I.L. Caragiale.
3. Nicolae Volenti – magistrat şi poet, membru al colec-

tivului lărgit de redacţie al Convorbrilor literare. 
4. I.A. Rădulescu-Pogoneanu, aflat pe atunci în

Leipzig, pentru doctorat. Omagiu este volumul închinat de
junimişti lui Titu Maiorescu în 1900, la împlinirea a 60 de
ani.

5. Vezi: G.T. Kirileanu, ibidem, p. 57.
6. Vezi: G.T. Kirileanu, Corespondență, București,

Minerva, 1977 pentru rândurile către M.L., respectiv
Scrisori către A. Gorovei, București, Minerva, 1970.
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G.T. Kirileanu, cărturar greu de egalat ca biblio-
fil, etnolog, memorialist, editor și mare iubitor de
lectură, a fost remarcat nu în puține situații, de foarte
tânăr, elev la gimnaziul din Falticeni, la Școala
Normală „Vasile Lupu”, la Liceul „Institutele Unite”
și student la Iași, de profesorii săi, C-tin Meissner,
Petru Poni, N. Culianu, Al. Philippide, pentru
calitățile sale morale și intelectuale, pentru seriozita-
tea și consecventa cu care își însoțea demersurile. A
fost susținut și elogiat de Nicoalae Iorga, recoman-
dându-l ca pe un valoros monograf, pentru lucrarea
sa de debut asupra căreia se oprește istoricul publi-
când în Neamul românesc, (publicația este editată de
Nicolae Iorga) numărul 52, din anul 1906, o recenzie
în care scrie între altele: „De vei lua în mână
«Descrierea moșiei regale Broșteni, județul
Suceava», de dl. G.T. Kirileanu, nu se poate să n-o
cetești până la sfârșit. Sunt acolo știri istorice, note
despre gospodăria veche și cea nouă, elemente de
limbă și cultură, cu totul necunoscute. [...]
Monografia nu poate fi întrecută”.

Cărturarul nemțean scria într-o scrisoare adresată
lui I.A. Brătescu-Voinești, despre propriile pasiuni:
eu și cu răposatul meu frate Simion (…) am ajuns
pescari și vânători de folclor și cărți vechi românești.
Așadar aș spune ca moldoveanul, G.T. Kirileanu
devine o pildă prin cumulul de calități nedisimulate,
probate de timp, marcând momentul intrării sale în
această lume a cărților prin a-și expune înțelegerile,
credințele proprii sufletului său, cultivând și inițiind
astfel o economie a organizării bibliofile, fie că era
vorba de manuscris, pergament, pagini vechi de isto-
rie, documente revelatoare de trecut, corespondența,
ediții rare de carte veche, etc., adunate la un loc și
organizate meticulos, fie în Biblioteca Regală Carol
I, ori Fundația Ferdinand I la Iași (ambele evoluând
către biblioteci universitare), fie în Biblioteca pro-
prie, devenită ulterior dar pentru posteritate către
orașul Piatra-Neamț, ori, cum este cazul manuscrise-
lor, donație către Academia Română. De asemenea să
nu uităm cele 186 volume de carte dăruite Bibliotecii

Sfântului Sinod la București. Toate acestea, îl cităm,
cu scopul de a aduce noi proptele în cultura româ-
nească. Îl percepem azi ca pe o mare conștiinț, cu o
aură care-i conferă un statut cultural plin și care de-a
lungul vremii, inevitabil, s-a lovit și de multe situații
și perioade ingrate ce l-au supus unor dificultăți ane-
voie de surmontat. Ca semn de apreciere, de
recunoaștere a activității sale științifice, în iunie 1948
a fost ales în unanimitate membru de onoare al
Academiei Române, titlul fiindu-i retras în același an
de către comuniști . Într-o scrisoare către Simion
Mehedinți, de îndată ce află de investirea academică,
se confesează acestuia: Am citit după aceea și recitit
telegrama, și nu mă puteam dumiri asupra acestei
neașteptate și prea mari cinstiri ce mi se face din
partea Academiei Române prin alegerea mea ca
membru de onoare. Am fost în viața mea un pasionat
adunător și cetitor de cărți și documente vechi, dar
asta n-ajunge să merit asemenea mare cinstire, cuve-
nită numai fruntașilor culturali. Faptul acesta ne
determină să-l privim ca pe un cărturar autentic, ales,
implicat cu onestitate și devotament în tot ce între-
prinde prin activitățile sale la Curtea Regală ori în
instituții de cultură ca istoric literar, folclorist și epis-
tolograf, monograf, editor, etc.

Întru elogiul deplin al personalității sale amintim
și despre preocupările sale de istorie literară care au
cules aprecieri privind contribuțiile editoriale pentru
întregirea operelor lui Ion Creangă și ale lui Mihai
Eminescu. Este unul dintre primii editori ai operei
politice a lui Eminescu, iar în 1905, la Editura
Minerva, tipărește o ediție critică cu o prefață
semnată de Ioan Scurtu, precum și, în 1909 cu
susținerea lui N. Iorga, editează Icoane vechi și
Icoane nouă, la Valenii de Munte. Din 1906 pînă in
1960, cercetează și editează scrierile lui Creanga,
apreciat astfel ca cel mai longeviv cercetător și editor
al povestitorului, investigațiile sale, locuri, oameni
cu care scriitorul a venit în contact scot la iveală
pagini necunoscute ale povestirilor și deopotrivă un
fragment din Amintiri, cercetări publicate inițial în
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revistele Șezătoarea și Ion Creangă. A editat astfel
16 ediții ale operei povestitorului, fapt ce l-a determi-
nat pe Perpessicius să scrie fără rezerve că: G.T.
Kirileanu este cel mai mare editor științific al operei
lui Creangă.

Epistolograful, se dezvăluie nu doar prin
conținutul epistolelor scrise cu diverse situații ci și
prin știința organizării și conservării lor, documente
ce se dovedesc a fi remarcabile resurse de informații
bibliografice, biografice, de istorie literara ori
memorială.

Literatura sa epistolară foarte bogată și foarte
diversă a fost insuficient și inconsecvent cercetată ori
publicată, mare parte rămânând inedită, referindu-ne
îndeosebi la acea parte existentă în patrimoniul
muzeal.

Patrimoniul muzeal regăsit la Iași – Muzeul de
Istorie a Complexului Muzeal Național Moldova Iași
legat de G. T. Kirileanu este relativ consistent și
include un material diversificat, din perioada de după
1906 când intra în serviciul Casei Regale ocupându-
se de corespondența în limba română și de petițiile
către suveran și din cea de după 1909 când devine și

Bibliotecar al Palatului Regal, precum și din 1927, ca
secretar general al Fundației Ferdinand I ocupându-
se de colectarea de documente pentru îmbogățirea
bibliotecilor ori preocupându-se de editarea de carte.
Muzeul are în colecțiile sale o seamă de documente,
precum memorii, petiții, plângeri, scrisori în mare
parte olografe ori dactilografiate, constituind surse de
informare documentar-istorică prin conținutul ce
relevă starea societății românești, rurală ori citadină,
de după Războiul de Independență ori de după
Primul Război Mondial, când apar dramatice trans-
formări sociale și când abuzurile administrațiilor
locale ori guvernamentale provocate de funcționarii
abuzivi și neorientați spre a respecta legi, nici chiar
pe acelea care vizează ordinea morală minima.
Aceste înscrisuri dezvăluie o întreagă atmosferă
neprielnică ce guverna societatea și care genera o
suferință greu de imaginat și gestionat. Acest mate-
rial scris adresat, fie regelui ori reginei, fie
miniștrilor, a trecut prin mâna cărturarului G.T
Kirileanu în calitatea pe care o deținea în cadrul
Casei Regale, documente supuse analizei sale și
îndreptate către compartimentele de decizie.

Celălalt capitol care intră în discuție este
corespondența existentă în patrimoniul institutiei
muzeale și care se compune din, epistole, carti posta-
le, unele cu caracter personal, altele oficiale, ce
vizează calitatea sa de secretar general al Fundatiei
Ferdinand I. Această corespondență întretinută cu
personalități românești, oameni de cultură preocupați
de investigarea și descoperirea trecutului acestui teri-
toriu si al acestui popor, de colectarea de documente
străvechi, a devenit material martor în constituirea
patrmoniului bibliofil, ori mărturii elocvente pentru
activitatea editorială de carte pe care a coordonat-o
ori a supervizat-o. Preocupările în acestă directie
continuă și dupa 1935 cand, mai întâi prin pensiona-
rea sa discreționară de către Carol II în 1930, iar în
cele din urmă și prin retragerea forțată din conduce-
rea Fundației Ferdinand, se mută la Piatra Neamț,
revenind astfel doar la sine, la preocupările sale. Este
momentul prielnic pentru a se îngriji atât de colecția
sa de bibliofile, biblioteca proprie cumula la momen-
tul donației 30 000 de exemplare, cu referire doar la
carte și periodice, cât și la editarea unor lucrări pro-
prii. Din materialul epistolar muzeal existent
remarcăm legaturile cu Mihail I. Kogălniceanu,
Directorul Fundatiei Culturale Mihail Kogălniceanu
unde erau membri Nicolae Iorga, profesorul G.G.
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Mironescu, I.P.S.S. Nicodim N. Titulescu, Octavian
Goga, Gh.I. Brăteanu sau Mihail Sadoveanu, ori la
Iasi unde întretinea o bună și fructuoasă comunicare
cu familia istoricului profesor, Mihai Costăchescu1

cu care a purtat o îndelungată și amicală
corespondență.

Conținutul unui referat redactat și semnat de G.T.
Kirileanu, în calitatea sa de secretar general al
instituției numite mai sus, dezvăluie unele detalii
legate de publicarea (în mai multe volume) documen-
telor Ștefan cel Mare subliniind rolul profesorului
Costăchescu și referindu-se adesea la dificultățile
întâmpinate la tipărire, la costurile tipografice, la
impactul editărilor anterioare asupra celor interesați
ori la aprecierile unor istorici, precum Nicolae Iorga,
Constantin Giurescu. Referatul este datat, 15 septem-
brie 1933 și poartă tipărit, în partea stângă sus coroa-
na regală si antetul Fundației „Regele Ferdinant I”.

Așadar vorbim aici de epistole, dintre anii 1928-
1943, precum și de un număr important de scrisori
care i-au fost adresate de persoane cu care, fie cola-
bora oficial și profesional, fie cu care era în relații de
prietenie ori doar de colaborare, precum Alexandru
Lapedatu, Dimitrie Gusti, Oreste Tafrali, Alexandru
Tzigara-Samurcaș ori Doctor Andrei Veress2.

În mare parte aceste epistole poartă semnături
olografe și impresionează prin precizia și onestitatea
destăinuirii, claritatea și franchețea confesiunii, dar
mai cu seama pentru observațiile doveditoare de
mare dăruire, de remarcabilă conștiință profesională
dezvăluind o ținută morală ireproșabilă. Din câte știm
documentele de față sunt inedite.

Credem că atât corespondența cât și celelalte
documente aflate în patrimoniul muzeal reprezintă
material de referința pentru reconstituirea etapelor de
viață a însemnatului colecționar, istoric literar, folclo-
rist, pentru evaluarea preocupărilor sale, pentru ilu-
starea ținutei sale morale si care, deopotrivă, între-
gesc memorialistic imaginea personalitații
cărturarului.

G.T. Kirileanu îndreptat către colectarea și studiul
tipăriturilor vechi (fie că erau laice ori bisericești,
manuscrise ori pergamente), lucrând pentru păstrarea
și editărea lor, dezvaluie o preocupare recurentă
aproape obsesiva ce s-a dovedit deosebit de utilă în
descoperirea, cunoașterea societății romanești a seco-
lelor XVII-XIX, conturând în același timp și
contribuția remarcabilă și recunoașterea sa ca istorio-
graf, cu o existență dăruită cărții.

Note:
1. Mihai Costăchescu, un bun și constant colaborator, a

contribuit și la îmbogățirea Bibliotecii Fundației Ferdinand
I, prin cercetările sale referitoare la documente legate de
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul, precum și la publicarea
lor cu sprijinul Fundației. Mihai Costăchescu (născut în
1884, Goești, Iași și decedat în 1953 la Iași ) istoric și fol-
clorist român, membru corespondent, din 1939, al
Academiei Române, remarcabil cercetător și monograf (a
alcătuit o schiță istorică a satului natal, Goești).

2. Andrei Veress (în maghiară Veress Endre, pseudonim
Jean (Ianoș); n. 1868 Ungaria – d. 1953, Ungaria) a fost
istoric maghiar specializat pe Istoria Europei Răsăritene. În
anul 1913 a editat la Cluj monografia intitulată
Transilvania și la București – Documente privitoare la isto-
ria Ardealului, Moldovei si Țării Românești începând cu
anul 1929, volumul 1– Acte și scrisori (1527-1572), parte
dintre lucrări publicate tot cu sprijinul Fundației Carol I.

Document olograf cu semnătura G.T. Kirileanu
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Facultatea de Filologie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
30 ianuarie, 1990

Stimată Doamnă Profesor Marija Gimbutas

O, Doamne! Ce cadou!
Datorită Revoluţiei noastre s-a ivit şi posibilitatea ca

o Mare Zeiţă să-mi vorbească direct, pe limba ei!
Mulţumesc! Am fost foarte mândru la primirea unui
volum aşa de grozav; şi voi mărturisi că m-am cam dat
mare cu el pe aici. Puteţi să vă imaginaţi că şi alţi colegi
ai noştri abia aşteptau să-l vadă. Chiar mi-a făcut plăcere
să-l pun la dispoziţia domnilor M. Petrescu-Dîmboviţa,
M. Dinu, N. Ursulescu şi A. László, desigur după ce am
făcut eu o citire (cam grăbită), ca să pot compune o
recenzie, care va fi publicată curând (de către Institut)*. 

O altă bucurie post-revoluţionară mi-a fost prilejuită
de scrisoarea prin care mă anunţaţi că există minunata
posibilitate a unui al doilea volum al conferinţei de la
Dublin. M-am bucurat foarte mult, mai ales deoarece,
între timp, lectorul american [aflat la Iaşi, din 1988],
căruia îi încredinţasem două copii ale lucrării mele [pen-
tru Dublin], mi-a mărturisit că Ambasada îl sfătuise să
nu se implice în asemenea „corespondenţă pe sub
mână”, deci s-a temut s-o facă atunci. A trimis totuşi
copiile prin poştă, abia după Revoluţie… Nu ştiu dacă
au ajuns acolo (trimise fiind pe adresa Dlui Prof.
Polomé). La acest moment pot, desigur, să mai trimit o
copie; şi cred că o voi face chiar înainte de a primi un
răspuns de la dv.

Vă puteţi imagina cât de OCUPAŢI suntem toţi în
aceste zile. Îmi cam vâjâie capul, ceea ce nu-mi prea
place. Facem schimbări, votăm, avem mari spaime şi
imense speranţe. Scotocim prin sertare să găsim şi să
mai periem (pentru publicare) materiale care nu prea ar
fi avut şanse să devină „publicabile”. Pot spune că sunt
fericit, oricât voi fi eu de fatalist. Pornesc de la minus-
culul milimetru în privinţa căruia sunt sigur: pur şi sim-
plu NU SE POATE să fie mai rău decât era cu doar două
luni în urmă. Mai degrabă aş muri, şi nu glumesc. Sunt
departe de a fi nerealist; ştiu că ne va fi foarte greu, dar
măcar vedem că putem spune deschis ce gândim. Scuze,

nu vreau să mă las chiar dus de val.
Ei bine, profesional vorbind, ar fi multe lucruri des-

pre care mi-ar face plăcere să discut cu dv., însă scriso-
rile nu sunt întotdeauna adevărat mijloc pentru aşa ceva.
Apropo, îl cunoaşteţi cumva pe Cicerone Poghirc
(indoeuropenist şi balcanolog român, în prezent profe-
sor la Bochum)? Am aflat că lucrarea pe care o pregăti-
sem pentru congresul de la Sofia i-a fost înmânată lui.

Timpul şi spaţiul mă obligă să mă opresc aici. Vă voi
scrie din nou, curând!

Cu respect, al dv.
Adrian Poruciuc

Department of Slavic Languages
and Literature, University of California
February 2, 1990

Dragul meu coleg,

A fost o adevărată fericire să primesc veşti de la tine.
Crede-mă, am fost extrem de emoţionaţi de evenimente-
le din România şi suntem foarte mândri de voi. Sper că
acum duceţi o altă viaţă şi că România va înflori!

Articolul tău nu a ajuns la mine. Nu ştiu cum să te
ajut în această privinţă. Dacă mai ai o copie, te rog să
mi-o trimiţi.

Deşi nu stau prea bine cu sănătatea, tot mai am de
gând să vizitez din nou România, de data asta pentru fil-
mări. Apropo, cartea mea, The Language of the
Goddess, ţi-a fost trimisă la sfârşitul lui octombrie, sau
la începutul lui noiembrie. Ai primit-o?

Cu cele mai calde urări de bine,
Marija

[fără antet]
March 6, 1990
Stimate Domnule Dr. Poruciuc,

Cu bucurie am primit scrisoarea dv. din 30 ianuarie,
în care mi-aţi dat de ştire că volumul meu, The
Language of the Goddess […], ajuns la dv. Vă mulţu-
mesc mult că aţi prezentat cartea mea şi colegilor de
acolo. (De fapt, i-am trimis un exemplar şi Dlui Prof.
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Petrescu-Dîmboviţa, iar dacă nu l-a primit cumva, vă
rog să mă înştiinţaţi.)

Poate că articolul dv. a ajuns la Prof. Polomé. Chiar
îmi pare rău că nu mi l-aţi trimis întâi mie. S-ar putea să
rămână în mâinile sale. Când voi primi şi eu copia trimi-
să de dv., voi încerca să-l contactez, sau să trimit artico-
lul direct la Journal of Indo-European Studies. 

Numele lui Cicerone Poghirc îmi este cunoscut, dar
nu l-am întâlnit în persoană. L-am invitat la conferinţa
de la Dublin, dar nu ne-a dat nici un răspuns.

Sunt cu totul alături de dv. în toate bucuriile post-
revoluţionare. Mă gândesc mult la România şi nutresc
speranţa că voi vizita din nou ţara dv. 

Cu respect,
Marija Gimbutas

Facultatea de Litere
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
31 martie,1990

Stimată Doamnă Prof. Marija Gimbutas,

M-am bucurat foarte mult să primesc veşti de la dv.,
dar m-am şi întristat să descopăr că, după cât se pare
(sau mă înşel?) am comis o gafă trimiţând articolul meu
către Prof. Polomé (şi îmi spuneţi că vă pare „chiar rău”
că am făcut-o). N-am primit vreun răspuns de la el, deci
nici nu ştiu dacă a primit copia respectivă. Aceea era
prima din cele trei copii pe care le-am făcut (dintre care
două au fost trimise pe adresa dv.). 

Să vă explic cum a fost cu prima: Prof. Polomé mi-
a trimis o scrisoare (datată 4 oct. 1989), din care citez:
„Stimate participant la simpozionul de la Dublin, după
cum v-a informat Marija Gimbutas la ultima noastră
întâlnire [?], ea se aşteaptă să primească de la dv….”
etc.; citez şi din încheierea scrisorii: „vă rog să trimiteţi
manuscrisul cât mai repede, înainte de termenul limită”.
Deoarece v-a menţionat, mi-am imaginat că a făcut-o în
numele dv. şi că el era cel desemnat să recepţioneze
materialele. După aceea, deoarece nu am mai primit
vreo confirmare nici de la el, nici de la dv., am conside-
rat că trebuie să vă mai trimit o copie. Apoi la noi a venit
revoluţia şi, după ea, mi-a parvenit şi scrisoarea dv. (din
19 dec. 1989), în care mă invitaţi să particip la al doilea
volum [al conferinţei de la Dublin].

Ei bine, chiar sper că, între timp, aţi primit măcar a
treia copie de la mine (pentru care m-am deplasat până
la ambasada americană de la Bucureşti). Vă rog să-mi
scrieţi ce s-a mai întâmplat de fapt, căci tare aş vrea ca
articolul meu să fie publicat de dumneavoastră. OK?

Vremurile sunt încă tulburi pe aici, dar cei mai mulţi

dintre noi ne străduim să ne vedem de treabă, cu sâr-
guinţă. Acum câteva zile, la Institutul de Arheologie, am
făcut parte dintr-o comisie care a avut de examinat un
tânăr viitor specialist în tracologie. Noua carte a dv. încă
este în circulaţie pe aici. Vă rog să nu fiţi supărată pe
mine (sunt nevinovat!) şi să-mi mai scrieţi (sau să veniţi
încoace?).

Toate cele bune,
Adrian
Facultatea de Filologie
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
14 mai, 1990

Stimată Doamnă Prof. Marija Gimbutas,

Încă plutesc pe o mare de incertitudini în privinţa
celor 3 (trei!) copii ale articolului meu pentru Dublin.
Chiar sper că cea de-a treia (trimisă prin „poşta specia-
lă”) să fi ajuns la timp la dv.

Acum am o nouă problemă: am fost propus pentru
un lectorat Fulbright**, intenţia mea fiind să predau un
curs interdisciplinar de indoeuropenistică şi/sau un curs
de cultură arhaică românească (privitor mai ales la acel
tip de „arheofolclor” despre care am avut ocazia să dis-
cutăm). Mi s-a cerut să indic instituţii şi personalităţi
academice americane care ar putea să-mi accepte cola-
borarea; mi-am permis libertatea de a vă plasa pe dv. şi
UCLA în fruntea listei. Aţi avea ceva împotrivă? Sper că
nu am mers prea departe. Pur şi simplu mi s-a dat un ter-
men limită cam strâns, deci n-am mai avut timp să vă cer
mai întâi părerea. Aşadar, mă aştept să primiţi vreun for-
mular de la Fundaţia Fulbright cu privire la mine.

În rest, pe la noi e bine, deşi nu e o atmosferă prea
paşnică. Peste o săptămână vom avea primele alegeri
libere; şi sper că nu vom avea tulburări datorate tensiunii
generale şi neclarităţii politice din ţară. Cel puţin istori-
cii, lingviştii şi arheologii de la noi sunt mai ocupaţi ca
niciodată. Încercăm să facem tot ce putem, să ne publi-
căm materialele „de sertar” şi să ajungem din urmă res-
tul lumii. Unul dintre studiile mele cele mai importante
(până la momentul de faţă), privitor la un mult discutat
cuvânt din limba română (codru), urmează a fi publicat
în revista Thraco-Dacica. Am devenit membru al
Institutului Român de Tracologie din Bucureşti şi, de
asemenea, voi înfiinţa în curând un centru de studii
indoeuropene la Universitatea din Iaşi. Până aici totul e
bine.

Sper să primesc veşti de la dv., curând.
Cu urări de bine, al dv.
Adrian Poruciuc
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The University of Chicago
Department of Linguistics
Chicago, Illinois
October 26, 1990

Stimată Doamnă Profesor Marija Gimbutas,

A fost grozav să vă aud vocea la telefon! Rău îmi
pare doar că încă suntem departe unul de altul; oricum
însă, comunicarea e mai bună acum.

Eu, soţia şi cei doi copii ai noştri încercăm să ne
adaptăm la viaţa din „Oraşul Vântos”. Zona noastră nu
e rea deloc (20 minute de mers pe jos până la
Universitate), dar există aşa de multe diferenţe, după
cum cred că ştiţi. Copiii mei merg la o şcoală publică din
apropiere, iar eu am început cercetarea (individuală) la
biblioteca Regenstein a Universităţii Chicago. I-am spus
Dlui Prof. Hamp despre dv. şi mi-a promis că o să vă
sune. 

Pe lângă acestea, mă tem că eu deja cheltui prea
mulţi bani pe cărţi (mai ales de prin anticariate). Sunt
aşa de multe, printre care am găsit unele de mare interes
privitoare la Iran şi Anatolia şi Grecia epocii bronzului.
Aveţi cumva cunoştinţe printre antropologii şi arheolo-
gii din Chicago? Primul muzeu pe care l-am vizitat a
fost cel Oriental, care nu-i rău deloc. Sper să fiu în stare
să trimit unele materiale interesante (măcar fotocopii)
către Universitatea mea. […]

Am şi câteva întrebări pentru dv. Mai întâi, sunt
curios să aflu dacă cei de la Fundaţia Fulbright v-au
cerut referinţe despre mine. În al doilea rând, aş vrea să
ştiu dacă articolul meu pregătit pentru Dublin a rămas
valabil pentru publicare***.

Dacă veţi avea timp, vă rog să-mi mai spuneţi care
sunt preocupările dv. actuale. Toate cele bune de la noi
toţi!

Al dv.,
Adrian

W. Entrada Road
Topanga, California
February 4, 1992

Dragă Adrian,

Mulţumesc pentru scrisoarea ta din 22 ianuarie.
Timpul trece într-adevăr foarte repede şi uneori mi-e
greu să am grijă de corespondenţa mea.

Pe la mijlocul lunii martie voi pleca în Europa pen-
tru câteva luni. După o conferinţă în Majorca, voi face
un tur de prelegeri în Germania vestică, iar pe 15 aprilie

voi pleca spre Lituania. Fiica mea Zivile predă literatură
comparată şi limba engleză la Kaunas. Trebuie să revin
acasă în iunie, apoi sunt invitată la Chicago (12-14
iunie) pentru a ţine o prelegere intitulată Prehistoric
Goddess: Her Images and Functions. Poate va fi încă
posibil să ne întâlnim. Îi voi informa pe organizatorii
conferinţei indoeuropene anuale de la UCLA că doreşti
să participi cu o comunicare****. Eu însă nu voi fi
acolo.

Îmi pare rău că nu am avut timp să expediez pache-
tele cu cărţi către Mihai Vasilescu, deoarece acum sunt
ocupată cu evenimentele prilejuite de lansarea noului
meu volum, The Civilization of the Goddess (publicat în
noiembrie 1991 de către Harper San Francisco), ocazii
cu care eu trebuie să dau autografe.

Îţi urez toate cele bune,
Marija

P.S. Te rog să-i transmiţi salutările mele Dlui Prof.
Eric Hamp, dacă te vei vedea cu el.

Post Scriptum: În lunile următoare din 1992, Marija
Gimbutas a fost mult prea suferindă pentru a mai călători
spre Majorca, să-şi revadă dragii ei colegi, apoi spre plani-
ficatele prelegeri din Germania, iar în final spre întâlnirea
cu fiica ei şi cu familia extinsă din Lituania. A trebuit să o
solicite pe Joan Marler să o înlocuiască în acel tur de pre-
legeri. 

La 2 februarie 1994, după o viaţă împlinită, trăită cu
pasiune şi dăruire, Marija a trecut în tărâmul Strămoşilor.

Joan Marler
Journal of Archaeomythology
Vol. 7, 2011

Note:
* Recenzia respectivă („Marija Gimbutas, The

Language of the Goddess, San Francisco, Harper & Row,
1989”) avea să apară abia în 1992, în Anuarul Institutului
de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi (Tom XXIX, 475-478). 

** S-a dovedit apoi că era vorba de un grant Fulbright
pentru cercetare (1990-1992). 

*** De fapt, la momentul respectiv, lucrarea în discuţie
fusese deja publicată în revista The Mankind Quarterly, din
iniţiativa profesorului Edgar Polomé (University of Austin,
Texas).

**** Comunicarea lui A.P. la conferinţa de la UCLA
(1992) avea să reprezinte baza unui articol (privitor la eti-
mologia termenului dacic dava), publicat în Thraco-Dacica
din 1995. 

Traducere din engleză şi note finale 
de Norbert PORUCIUC
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Între filele „Dosarului Al. Socec” aflate în
colecțiile Bibliotecii Academiei Române se află și
declarații ale principalilor martori, din care – în
limitele spațiului aflat la îndemnă – selectăm, de
asemenea, întru edificarea cititorului...1

*
[Adaos mss.: Extras din] Depoziția martorului

lt. col. [René de] Vaulchier [2 p.]
„În ziua de 20/XI/916 eram la Divizia 2/5, trimes

de D-l G-ral Prezan2 la postul de comandament din
Matei Basarab [astăzi – Valter Mărăcineanu, com.
Iepurești, jud. Giurgiu].

[...] Postul din Matei Basarab era sub focul neîn-
cetat fie al artileriei, fie al infanteriei, deci mult
prea expus pentru un post de comandant de divizie,
de unde la fiecare moment trebuie să pornească
ordine și unde sosesc informații. Generalul avusese,
timp de 5 zile foarte grele, o răspundere foarte
mare, în ziua de 18 era să fie ucis, nervii săi desigur
erau foarte încordați, pentru a [putea] păstra în ase-
menea împrejurări luciditatea comandamentului; m-
am gândit că la Iepurești va fi în mai bune
condițiuni. Plecarea generalului n-ar fi trebuit să
influențeze asupra panicei trăsurilor, deoarece
[membrii comandamentului] porniseră în grup mic
de oameni, izolați și pe jos. Dacă ordinele pe care
generalul le dăduse, după cum ne-a spus, ar fi fost
executate, această plecare ar fi rămas nebăgată în
seamă. Este chiar firesc ca un general să poată cir-
cula în voie între linii. [...]

*
Depoziția martorului colonel [Nicolae] Opran,

de la Div. 2/5 [2 p.]
De la 17 până la 19/XI.1916 am comandat

Regimentul 9 Artilerie în Divizia 2/5. În ziua de

20/XI fiind rănit, mă găseam la Cartierul Div. 2/5.
[...]

Pe la ora 11½ – 12 a.m., a venit colonelul
Racoviță și a raportat că nu mai poate rezista și a
cerut ajutoare. Rezerve nu mai erau. Atunci, D-l
General Socec, vorbind cu noi și cu maiorul fran-
cez3, a spus ca să trimită la D-l G-ral Scărișoreanu
să ceară ajutor. Maiorul francez a fost de părere să
nu se trimită, ci să continue lupta, că se poate resta-
bili [situația]. Atunci s-a dat ordin să reziste cu orice
preț la Bălăria [azi – Valea Plopilor, com.
Ghimpați].

Curând după aceasta, infanteria noastră a început
din nou a se retrage din cauza bombardamentului
violent al inamicului și din cauză că se anunțau noi
trupe inamice la Bălăria. În acest moment, pe la ora
12 ½ –1 p.m., maiorul francez a spus că trebuie să
se schimbe postul de comandă deoarece curgeau
proiectilele peste tot locul. Și eu am fost de această
părere. D-l G-ral Socec a primit să schimbăm postul
la Iepurești, însă, ca să nu se observe de trupe acest
lucru, a hotărât să plecăm pe jos, iar caii și automo-
bilele să rămâie pe loc, ca să nu se impresioneze
trupele.

D-l G-ral Socec, cu căpitanul Popescu, cu maio-
rul francez și cu ceilalți ofițeri au pornit. Eu am
rămas pe loc vreo 5-7 minute, voind să mă pansez.
După acest timp, voind să plec și eu, am văzut
căruțele de care am spus mai sus pornind [în dezor-
dine]. Eu m-am așezat în fața lor încercând să le
opresc, n-am reușit și au pornit în debandadă spre
Iepurești. Pe când mă luptam cu ele am văzut și pe
d-l col. Racoviță trecând prin apropierea mea, l-am
strigat ca să-l întreb unde se duce, căci nu e ordin
de retragere, însă nu m-a auzit, ci s-a dus înainte,
deși l-am strigat de mai multe ori. [...]
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*
Depoziția martorului colonel Racoviță, făcând

parte din Div. 2/5 [2 p.]
În luptele de pe Argeș, [în 20 XI,] pe la ora 7 ½

a.m. am primit înștiințarea că [toți] caii unei baterii
care înainta spre satul Bălăria au fost împușcați și
detașamentul nu a putut înainta. Am supus cazul D-
lui G-ral Socec, care se afla la postul de comandă, la
marginea satului Matei Basarab dinspre râul Bălăria.
D[omnia]-sa mi-a [dat] ordin să trimit altă baterie,
ceea ce am și făcut. Pe la ora 8-8 ½ a.m., văzând că
primele detașamente nu pot înainta, am mai
desfășurat un batalion și, sub protecția artileriei, am
mai înaintat până la liziera satului și pădurei Bălăria,
punând stăpânire pe ele. Mai târziu, primii raportul
colonelului Neicu, care comanda acest sector, că
inamicul venind în forțe mult superioare, a fost
forțat să se retragă. Am dat ordin să se ocupe poziția
pe liziera satului Matei Basarab și am trimis restul
trupelor brigăzei ca să-l susție. 

M-am dus la D-l G-ral Socec ca să-i raportez
cazul personal. L-am găsit la postul de comandă, la
nord de satul Matei Basarab, în curtea unui locuitor,
cu tot statul său major: aceasta pe la orele 9-9 ½ a.m.
D[omnia]-sa mi-a spus că trebuie să rezist și să
sacrific toată trupa pe poziție, ne mai având rezerve. 

Pe la orele 11-11 ½ i-am raportat din nou, tot la
acel post de comandă, când artileria inamică bătea
cu obuze mari în sat.

Mi-a răspuns că nu mai are rezerve disponibile.
Am întrebuințat toate trupele în apărarea lizierei
satului și am dat ordin artileriei să contrabată pe
inamic, pentru a ne susține. De la această oră nu mai
m-am dus la postul de comandă a D-lui G-ral Socec,
trebuind a sta la postul meu de comandă, spre a
conduce lupta, care era foarte critică. Aproape de
ora 2 p.m. frontul nostru a fost rupt, când inamicul a
intrat în sat, iar artileria lui aproape a distrus satul.
În acest timp m-am dus și eu călare spre Iepurești,
când am văzut toată divizia în retragere. [...]

Spre seară, aproape [pe] întuneric, am intrat în
satul Mihăilești, să văd situația. Am văzut că toate
trupele se retrăgeau spre Argeș. M-am retras și eu în
acea direcțiune și am trecut Argeșul prin apă cu tru-
pele mele, ce adunasem. În comuna Buda [asăzi –
sat, com. Cornetu] m-am oprit. Aci medicul căpitan
Bălăcioiu, din brigada mea, m-a pansat, fiind rănit
Noaptea ne-am retras spre Bragadiru, unde am can-

tonat. 

*
Depoziția martorului maior Popescu Dumitru

[4 p.]
Am funcționat ca ofițer de stat major cu gradul

de căpitan la Divizia 2/5 chiar de la începutul ofen-
sivei pe Argeș. [...]

Pe la ora 11 jum. a.m., [în 20 XI, la postul de
comandă din Matei Basarab] vine d-l col. Racoviță
și raportează că nu mai poate rezista și că trupele se
găsesc deja în retragere. D-l general Socec îi pune la
dispoziție ultimele 2 companii ce mai avea în rezer-
vă, cu ordin de a rezista cât mai mult. La această oră
satul Matei Basarab era bătut puternic de artileria
inamică de la est și de la vest.

Între [orele] 11-12, D-l g-ral Socec discută cu
col. Mironescu, col. Opran și maior Vaulchier asu-
pra schimbărei postului de comandă și, toți fiind de
acord asupra acestui lucru, pe la ora 12 pornesc pe
jos spre satul Iepurești, unde se fixase noul post de
comanda și unde D-l G-ral Socec voia să întâlneas-
că pe D-l G-ral Scărișoreanu. Eu am primit ordin ca
să rămân în sat și să las pe cineva care să îndrume-
ze rapoartele spre noul post de comandă, la
Iepurești. Am ordonat locot. Stănescu, comandantul
escadronului Ștafete, ca să facă acest serviciu, iar eu
am plecat pe jos spre Iepurești. Când am ieșit din
satul Matei Basarab, am văzut îndreptându-se în
fuga mare toate căruțele din sat spre Iepurești.

D-l col. Mironescu, cu s[u]bl[ocotenent]
Vrăbiescu, lt. Herescu și cu mine am scos revolvere-
le și ne-am pus înaintea căruțelor ca să le oprim, fără
să reușim. În acest timp D-l G-ral Socec încălecase
și mergea spre Iepurești, iar maiorul Vaulchier a
rămas pe jos.

La Iepurești, pe la ora 1 p.m., D-l G-ral Socec
negăsind pe D-l Gral Scărișoreanu, mi-a dat ordin
să scriu ordinul de retragere care se află la dosar și
în care se hotărâse ca trupele să se retragă pe linia
Gorneni-Bănești [de pe șoseaua Bălăria-Mihăilești],
fixând și postul de comandă la 2 km nord [de]
Bănești. De aci, pe la ora 1 și 15 min. p.m. ne-am
îndreptat spre noul post de comandă, după ce trimi-
sesem ordinul prin 3 soldați de ștafetă: plicurile nu
mi s-au adus semnate și eu cred că nici nu au ajuns
la destinație. [...] 
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*
Interogatoriul d-lui General Al. Socec [9 p.] 
Întrebare: Arătați-ne ce unitate ați comandat în

această campanie, în special în zilele de 17-20/XI, și
cum au decurs luptele în ofensiva spre Călugăreni
din aceste zile?

R.: De la începutul războiului am comandat
Divizia a 2-a, care după retragerea din Dobrogea s-
a contopit cu Divizia a 5-a sub denumirea de Divizia
2/5. Am primit ordinul de a reface această divizie la
Ianca, la 29 octombrie 1916. Ni s-au transmis arme-
le necesare de la Brăila, iar pentru echipament și
îmbrăcăminte mi-au sosit 5 vagoane în ziua de 2/XI,
cu diferite efecte, care însă nu le-am putut debarca,
deoarece în noaptea de 3/XI am primit ordin de
îmbarcare la Ianca și Făurei, astfel că, în loc de a mă
putea reface complet și a pleca la Buzău, unde tre-
buia să stau cel puțin până la 10-15/XI, pentru com-
pletarea instrucției, am fost nevoit să merg în
direcția Pitești [...]. Am ajuns la 7/XI dimineața la
Pitești și am început debarcarea cu mari greutăți,
pentru că se întâmplase 2 accidente de căi ferate și
coloanele nu au terminat debarcarea decât tocmai la
11/XI. [...]

La 18/XI am luptat iar cu mare succes la Târnava
[sat, com. Botoroaga, jud. Teleorman] unde am avut
însă poate 1.000 morți și răniți. După ce s-a retras
inamicul spre sud, iar eu mi-am continuat drumul
spre Letca Veche, am fost atacat de 4 aeroplane
inamice la ieșirea din sat și am avut: 3 ofițeri răniți,
secretarul Balan, rănit mortal, un alt[ul] – mort pe
loc, 4 cai de la trăsura mea răniți de moarte, iar eu
abia am scăpat cu căp[itan] Popescu, din nefericire
trântit la 3 metri distanță de trăsura unde s-au prăpă-
dit hârtiile și corespondența cancelariei. [...]

În ziua de 19/XI am luptat la Ghimpați (Letca
Nouă – Ghimpați), ajungând între orele 5-6 la Matei
Basarab. În zilele de 17-18-19/XI am luat o mulțime
de trofee inamicului: 10 mitraliere pe roate cu cai, 2
tunuri cu tragere rapidă cu atelajele lor, 3 camioane
cu alimente și conserve, 2 automobile, iar în ziua de
19/XI un al treilea automobil (cu căpitanul
Schrader), iar șoselele erau pline cu samare [pachete
cu provizii] etc. pierdute de inamic, afară de acestea
am mai făcut și peste 300 prizonieri.

În noaptea de 19-20/XI a sosit maiorul Rujinski
și mi-a adus noui directive pentru ziua de 20/XI, pe
care le-am și dat imediat. 

Între 5-6 dimineața a început lupta la satul și la
pădurea Bălărie, iar eu mi-am ales post de comandă
în satul Matei Basarab, unde am stat nemișcat în
mijlocul trupelor mele, cu toate că bombele inamice
cădeau în dreapta și în stânga noastră. Am stat acolo
până s-au epuizat toate rezervele de care mai dispu-
neam și care erau reduse, întâi prin faptul că ni se
luase două batalioane încă pe când eram la Olt [...]
și, al doilea, din cauza pierderilor ce am avut în zile-
le de 17-18-19/XI și la luptele anterioare.

După matură chibzuință, în comun acord cu
maiorul de Vaulchier, care era [atașat] pe lângă divi-
zia mea, am hotărât să ne înțelegem cu generalul
Scărișoreanu, com[andantul] Div. 9/19, cu care eram
de la 9/XI în strânsă legătură asupra măsurilor ce
mai erau de luat în această grea situație, căci inami-
cul, pe zi ce mergea se întărea, iar eu, pe zi ce trecea,
slăbeam în puteri de luptă. Am hotărât schimbarea
postului de comandă la Iepurești și am plecat la 1
p.m. pe jos, însoțit chiar de maiorul Vaulchier, care
mă preceda, lăsând însă ordine verbale unde mă voi
afla și unde să mă urmeze lt. col. Opran, pe care l-
am numit ad-hoc șeful meu de stat major. Înainte de
a pleca, venise la mine col. Racoviță, care comanda
o brigadă, să-mi ceară ajutoare, [iar] eu i-am răspuns
că nu mai am rezervă și să reziste până la alte ordi-
ne.

După ce ne-am depărtat pe jos câtva timp, s-a
ivit între trăsurile coloanelor de muniții (care, în
urma insistențelor noastre, ne venise chiar în acea
dimineață), o mișcare de fugă produsă de efectul
bombelor căzute. Când am văzut mișcarea căruțelor
am trimis pe căpitan Popescu D. să-i oprească cu
revolverul, împușcând pe cei ce vor fugi, lucru pe
care l-a făcut și col[oneii] Opran și Mironescu. Cu
această ocazie a fost răsturnat col. Opran, care a avut
în urmă o hemoragie a ranei căpătate. [...]

Î.: Când ați schimbat postul de comandă de la
M[atei] Basarab, cum mergea acțiunea? În favoarea
sau în defavoarea noastră – și unde se afla linia de
luptă a trupelor D-tale?

R.: Acțiunea era, din cauza presiunei inamicului,
defavorabilă, lucru care a dat loc la un adevărat con-
ciliabul între mine, maiorul Vaulchier, colonel
Opran, col. Mironescu, în privința noilor
dispozițiuni ce am putea lua pentru a mări puterea
noastră de rezistență.
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În comun acord cu toții, s-a hotărât schimbarea
postului de comandă la Iepurești, unde, cu o even-
tuală înțelegere cu generalul Scărișoreanu, am fi
putut lua noi dispozițiuni. De aici rezultă și faptul că
am plecat pe jos, împreună cu maiorul Vaulchier și
la cunoștința tuturor care se aflau împrejurul meu.
Colonelul Opran, care făcea serviciul de șef de stat
major, era asemenea la curent și avea ordinul meu de
a lua toate dispozițiunile în acest sens. Linia de luptă
de la Bălăria se împinsese de trupele inamice spre
satul Matei Basarab.

Eu nu eram un singur moment lipsă la postul
meu, pe care-l ocupasem în dimineața zilei între
bateriile care erau așezate în sat. Cu toții eram
înapoia unor clăi de porumb, unde discutam de
măsurile ce s-ar putea lua, după cum am arătat mai
sus.

Î.: Ordinul dat la Iepurești pentru ocuparea
poziției Gorneni-Bănești a ajuns sau nu la
destinație?

R.: Din depoziția col. Racoviță, am aflat că nu ar
fi ajuns acest ordin la destinație. [...]

Î.: Dacă trupele nu au ocupat și n-au rezistat pe
sus-zisa poziție, care a fost direcția lor de retragere
și pe baza cărui ordin?

R.: Am declarat și trecuta dată că am lăsat ștafete
între Iepurești și Bănești, la șosea, cu ordin de a
îndepărta pe toți spre pod[ul de la] Mihăilești, lucru
care s-a făcut și în Dobrogea, de zeci de ori. [...]

Î.: Vasăzică, D[umnea]v[poa]s[tră] v-ați dus
direct de la Iepurești la Mihăilești?

R.: M-am oprit pe drum. Am vorbit cu col.
Bejulescu, cu g-ral Lambru, cu maiorul Gerota și m-
am îndreptat spre Mihăilești – toate aceste mișcări s-
au făcut în pas și cu sute și mii de ofițeri și soldați
care mergeau în aceeași direcțiune. Am asistat chiar
la acțiunea mitralierelor franceze care erau pe
șoseaua Mihăilești-Gorneni și cari, în urmă, s-au
retras. [...] 

Î.: La ce oră ați sosit, la ce oră ați plecat din
Mihăilești și în ce direcție, precum și de cine erați
însoțit?

R.: Am sosit aproximativ după ora 4 p.m. Am
stat până înspre înserate, am mâncat ceva la Buda și
apoi, pe întuneric, am plecat însoțit de ofițerii de mai
sus direct la Bragadiru. [...] 

Î.: Sunteți dat în judecata pentru faptul de părăsi-
re de post, constând în aceea că în ziua de 20 noiem-

brie ați părăsit postul de comandă și ați reluat con-
tactul cu trupa la 21 noiembrie dimineața în
Brigadiru. Ce aveți de spus sau de adăugat?

R.: Declar sus și tare că nu am părăsit postul de
comandă, ci l-am schimbat în urma unui adevărat
conciliabil și în comun acord, după matură
chibzuință cu toți colaboratorii mei. Mai declar că
nu am pierdut contactul cu trupele mele, deoarece
mereu s-a resimțit prezența mea și acțiunea mea atât
la M[atei] Basarab, la Iepurești, la podul de la
Mihăilești, [cât] și la Brigadiru. [...]

*
Generalul Socec și-a executat detenția numai

până în toamna anului 1918 (oct.,18), când procesul
în urma căruia, la 22 ian. 1917, fusese condamnat la
umilitoarea degradare și 5 ani de închisoare, a fost
revizuit de Tribunalul Militar din Iași, iar „trădăto-
rul” a fost pe deplin absolvit, hotărându-se reintegra-
rea sa în drepturi și onoruri. Ceea ce nu înseamnă că,
moralmente, a fost reabilitat întru totul și pentru toți.
Nici astăzi nu par lipsite de consistență opiniile unui
Constantin Argetoianu ori I.G. Duca, care, respin-
gând și ei culpa trădării, puneau dezastrul provocat
de retragerea precipitată a Diviziei 2/5 Infanterie pe
seama insuficientei capabilități a comandantului lor,
„călit” în anii precedenți intrării României în război
mai cu seamă la... comenduirea pieții și escorta rega-
lă. 

Note:
1. Între paranteze pătrate, precizările și omisiunile

noastre; sublinierile – conform documentelor (file dactilo-
grafiate).

2. Constantin Prezan (1861-1943) – pe atunci, general
de corp de armată (comandantul Armatei de Nord). 

3. René de Vaulchier, avansat ulterior locotenent-colo-
nel (vezi supra); venise pe front sub flamura Misiunii
Franceze conduse de g-ral Henri Mathias Berthelot (1861-
1931).
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*
România
Ministerul Cultelor și Artelor
Direcțiunea
Seminarului Teologic-Ortodox
Dorohoi
[Dorohoi], 11 mai 1925

Prea stimate domnule Cardaș,
Dăunăzi, la Academie, aveam trebuință de „Curierul

de Iași“ al lui Balassan (să văd în anii 1870, 1871 și 1872
articolul lui Creangă „Misiunea preotului la sate“).

Văd în Catalog că această publicație este însemnată că
există la numărul: IV, 1918.

D[oam]na bibliotecară mi-a spus însă că... nu este. Fii
d[umnea]ta atât de bun și controlează acest lucru, să știu
măcar dacă pot găsi această publicație, când voi veni la
București; d[umnea]ta știi cât mă costă pe unul ca mine...
să pot citi o carte în București.

Poate că era împrumutată cuiva colecția. Voiam să
scriu d[omnu]lui Bianu, dar mă folosesc de prietenia
d[umi]tale atât de amabilă.

Cu dragoste și urări de bine,
Econ. D. Furtună

P:S.
Mă interesează atât pagina și numărul unde e tipărit

acel articol al lui Creangă (prin 1871-1872 și cum sem-
nează el.

*
Dorohoi, 20 mart[ie] 1926

Prea onorate domnule Cardaș,
Precum poate ați aflat, eu am venit atunci seara la

d[umnea]v[oastră] dar, de vreme ce ați întârziat puțin în
oraș, n-am mai zăbovit și iată acum vă scriu două rânduri.

Ce se aude cu Le Folklore de A. Vann Gennep? Mi-ați
face bucurie de Sf[intele] Paști, s-o pot vedea și eu.

La studiul d[umnea]v[oastră] despre mine, nu știu
dacă aveți varianta care se cânta mult în școlile sătești prin
1840-1850.

Roinita cetățuie
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Nicolae SCURTU

R E S T I T U I R I

Biografia și opera teologului, profesorului, istoricului literar, folcloristului și excelentului bibliofil și memorialist
Dumitru Furtună (1890-1965) au fost cercetate de istoricii literari ieșeni, Gheorghe și Manuela Macarie, care au restituit,
în nouă ample tomuri, întreaga operă a cărturarului din Dorohoi, în arhicunoscuta Editură Sf. Mina.

Un aspect, extrem de prețios, al activității sale literare, istorice și culturale, îl constituie, desigur, literatura sa episto-
lară, în care biograful, bibliograful și exegetul operei lui Dumitru Furtună găsește informații și precizări de o reală valoa-
re.

Elocvente sunt, în acest sens, epistolele trimise de cărturarul Dumitru Furtună lui N. Iorga1, Nicolae Cartojan, I.E.
Torouțiu, Ion Bianu, Artur Gorovei și, firește, altora, care se impun a fi identificate, adnotate și publicate.

Am identificat, recent, câteva epistole, pe care Dumitru Furtună le-a trimis istoricului și criticului literar Gh. Cardaș
(1899-1983), dascăl și unul dintre cei mai însemnați colecționari și bibliofili din cultura română.

Profesorul și istoricul literar Gh. Cardaș, pe care l-am cunoscut, în anii senectuții sale, era un erudit, un temeinic
cunoscător al literaturii naționale și universale, poseda o imensă bibliotecă funcțională și era, totdeauna, dispus să sugereze
noi căi de cercetare și abordare a unor subiecte greu accesibile.

În epistolele lui Dumitru Furtună întâlnim știri și note privitoare la Curierul de Iași, la cartea lui A. Vann Gennep, Le
Folklore, la un articol al lui Gh. Cardaș, publicat în revista „Albina“, privitor la învățatul folclorist din Dorohoi, la o foarte
prețioasă fotografie a lui Mihai Eminescu, precum la faptul că în timpul celei de a doua conflagrații mondiale,
excepționalul cărturar a pierdut o sută de lăzi cu manuscrise, studii și alte lucrări.

Și, în fine, o ultimă informație găsim în epistola pe care o restitui, aici, trimisă lui Nicolae Cartojan, care îi solicitase
câteva știri privitoare la manuscriptul „Odisia lui Omir“.



Ce acopere cel munte
Și de unde pe câmpie
Ochiul vede lucruri multe.
Cuprindea în sânul său
O femeie domnitoare, etc., etc.
Mama lui Ștefan cel Mare...

Eu îl am acest cântec, m[anu]s[cris], în litere vechi, de
prin 1840. Vă rog, cine să-l fi compus? Ați putea stabili?

Sărbători fericite și spor la muncă,
Econ. D. Furtună

*
Dorohoi, 16 dec[embrie] 1936

Mult stimate domnule Cardaș,
Am citit cu plăcere, și nu fără surprindere, prima mea

biografie2, scrisă de d[umnea]ta, cu atâta suflet, în
„Albina“, cu data de 14 decembrie anul curent.

Asemeni fetei lui Coșbuc, m-am așezat și eu la oglin-
dă și-am văzut, că dumneata nu scrii cu răutate...
Dimpotrivă, spre încurajarea mea, ți-ai adus aminte de-un
prieten de-o clipă, căci numai întâmplarea ne-a făcut să ne
cunoaștem.

În orice caz. G.C. din articolul cu pricina, nu cred să
fie George Coșbuc, ci Gh. Cardaș.

Mulțumire din inimă, mă voi sili ca să nu mă cred prea
mare, și totdeauna, ajutându-mi Dumnezeu, mă voi gândi
la nestatornicia lumii acesteia: sunt amici pe care i-am
făcut cu milioane, cu situații, și mi-au plătit ca și câinelui
bătrân din fabulă; dumitale nu ți-am făcut niciodată nici
un bine, și iată, ce atenție mi-ai arătat!1)

Pentru „Albina“, iubita noastră „Albinuță“, alăturez
aici bucata: Un mare luptător al neamului: preotul Vasile
Lucaci.

La serbările din 13 decembrie, am observat ceea ce și
d[umnea]ta vei fi observat mai bine decât mine, anume:
aproape nimic în plus nu s-a dat, despre Lucaci.

De aceea, n-ar fi rău să se publice și acest articol al
meu, în care am examinat poeziile populare, cu originea
lor, despre acest martir național. Ca să aibă știri, măcar
pentru viitoarele serbări, oficialii noștri!2)

Dragă domnule Cardaș, te rog mult, dă-mi de știre cu
privire la următoarele.

Am materialul necesar pentru o folositoare monogra-
fie, scurtă, despre Safta Brâncoveanu, maica vestită de la
Văratic. D[umnea]ta mai ții legătura cu Principele
Brâncoveanu? Fii interpretul acestei chestii și vorbește-i
dacă n-o poate tipări.

Cei de la Spitale, nu știu mai nimic despre ctitora asta.
Ar fi o lucrare de folos creștinesc și românesc și istoric.

Dă-mi măcar adresa, calea, ideea d[umi]tale, ca să
scriu familiei: unde și cum? Mă rog și de adresa

d[umi]tale, acasă.
Dacă familia are vreun chip (tablou) al Saftei, aș dori

să-l dau în această broșură; poate mai au și vreun docu-
ment inedit. Eu voi da ceva inedit.

Cu alese mulțumiri, sunt al d[umi]tale,
Econ. D. Furtună

1) Citind rândurile d[umi]tale, îmi frecam mâinile cu
satisfacție negustorească, și-mi ziceam: „așa mă cunoaște
domnul Cardaș. Dacă m-ar ști d[omnia]sa și c-un act de
naștere din Ardeal, aș fi bun de episcop; de-aș fi din
București, aș ajunge cel puțin ministru, iar de m-ar fi făcut
maică-mea în Cordun, eram de mult profesor de
Universitate și doctor, gata de-a ieși acum la pensie“... ș[i]
a[altele]. Mamă, mamă, și mai mult tată!

2) Te rog vezi și d[umnea]ta „Universul“ cu data de
mâine 17 decembrie și savurează ce se va vorbi la radio:
„Se împlinesc 45 ani (sic!) de la moartea lui Ion Creangă“.
De! Ce ți-e 47 și ce ți-i 45...

*
Dorohoi, 30 august 1942

Strada Alex. Ioan Cuza, nr. 22
Mult stimate domnule Cardaș,
Prin rudenia mea, d[omnul] C. Lavronschi, vă trimit,

aici alăturat, adresa semnată de Î[nalt] P[rea] S[fințitul]
Mitropolit Irineu cu numărule 8253 din 28 august 1942
către onoratul Oficiul Central de Românizare, București,
în privința casei parohiale de care are absolută nevoie
biserica „Vârgolici“ din Dorohoi, unde eu sunt ctitor; che-
stia o cunoașteți, din cele ce v-am comunicat la
d[umnea]v[oastră] acasă, dăunăzi.

Vă rog călduros, dați-o la înregistrare acolo unde tre-
buie și susțineți această cerere dreaptă, arătându-ne ce tre-
buie să mai facem, ca să obținem acel imobil.

Ce va fi de plată plătește Guvernământul Bucovinei.
Mă adresez d[umnea]v[oastră], deoarece eu mă aflu la un
impas al vieții mele culturale.

Având noul paroh alt imobil, mă va lăsa în pace... „și
în onor“, ca să-mi desăvârșesc opera documentară, locală,
în casa Societății „Sfânta Maria“, în care d[umnea]v[oas-
tră] veți găsi ca și toți iubitorii de știri trecute și bune,
materialele monografice ce veți căuta, pentru aceste
colțuri vechi de pământ strămoșesc.

De nu... iarăși va fi bine: voi suferi cu hârtiile și cu
visurile mele, mângâiat fiind că alții vor fi răbdat cu mult
mai mult.

În al doilea rând, întrebați d[umnea]v[oastră] la tele-
fon pe d[omnul] Bădăuțeanu, (un fost elev al meu de aici),
funcționar la Subsecretariatul Cultelor și Artelor.
D[omnia]sa este la înregistrare (registratură), imediat ce
intrăm sus, în acest minister.

Are o cerere. Dacă nu i s-a dat curs, întrebați-l ca s-o
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repete. M-a rugat băiatul, și el vă va lămuri, ca și cum eu
aș fi de față.

El simte foarte mult cu mine, în privința cererii mele
către Direcția Cultelor și Artelor (tem. 45 854/ 25 august
1942) în legătură cu obținerea imobilului fost evreiesc din
ușa bisericuței de lemn din Dorohoi.

V-ar putea da lămuriri în cauză, și totul este: ca să se
obțină pentru noul paroh acest imobil.

Oricât ați osteni pentru dreapta noastră cerere, să știți
că și noi, la rândul nostru, vom căuta să slujim sincer și
dezinteresat, ținta atât de frumoasă, pe care o urmăriți în
scrisul și colecțiile d[umnea]v[oastră]

Cu alese urări și bune sentimente,
Profesor, Econ. D. Furtună

P.S.
În acest imobil, se află azi... însăș[i] administrația

O[ficiului] N[ațional] de Romanizare, local. Oare nu se
poate afla altă casă?! că tot omul e... fost evreiu...!!...

*
Dorohoi, 7 august 1946
Strada Alex. Ioan Cuza, nr. 25

Mult stimate domnul Cardaș,
M-a convins amicul meu bun de aici, d[omnul]

Maraschi, care adaogă două cuvinte, în paranteză, ca să
mă adresez domniei-tale, pasionatul colecționar și cerce-
tător de rarități culturale, eu, sinistratul de astăzi (căci mi
s-au răvășit una sută de lăzi... studii și lucrări... în valoare
de multe zeci de milioane).

De altfel, cândva, eu am fost în casa domniei-tale și
îmi amintesc de-un cuvânt ce-am avut noi, atunci.

Iată, posed o fotografie, unicum, a lui M. Eminescu,
din epoca zisă vieneză: fotografia este executată nu la
Viena... cum spun toți cercetătorii (inclusiv domnul
Călinescu) ... ci la Praga. Are, pe verso, numele atelieru-
lui și anume, foarte frumos tipărit, în două limbi: cehă și
germană.

Nici Academia Română, nici vreo altă instituție, cum
nici vreun particular nu posedă acest document literar.

Eu aș fi fericit dacă domnia-ta l-ai cumpăra: sunt
încredințat că vei face, apoi, ca să ajungă la o instituție
(cum e Academia), ca să nu se piardă, ci să fie păstrată vii-
torimei.

D[omnu]l Fănică Maraschi a văzut-o. Ultimul preț-
ofertă valabilă până la 1 septembrie anul curent, este de lei
4 (patru) milioane.

Pe mine m-a costat, acum 20 de ani în urmă, lei 50
(cincizeci) mii.

Raportând la cele de azi, măcar de o sută de ori, cred
eu, că trebuie să socotim acest preț, pentru un lucru, de
fapt, neprețuit.

Cine-mi trimite suma, aici, eliberez fotografia. N-o
pot trimite de la mine, și nici nu mă pot deplasa.

Sfătuindu-mă cu amicul meu, conu Fănică Maraschi,
rudenie apropiată cu domnia-ta și cu domnul Vasilescu,
iată eu vă sfătuiesc să intrați, unul dintre d[umnea]v[oas-
tră], în stăpânirea piesei acesteia rarisime, și nu veți greși.

Fotografia este originală, deci perfectă stare, repre-
zintă pe adevăratul Eminescu, genială imagine...

Iubite domnule Cardaș, se joacă unii cu banii... ori îi
plasează... pe lucruri trecătoare... Faceți ca să plaseze
cineva un capital de patru milioane pentru această piesă
de mare valoare.

Bibliografie, aici, nu fac. Voi face-o, dacă va fi nevoie
și voi avea prilejul, în Ipoteștii mei. Aș fi mulțămit să
menționez acolo, pentru istoria literaturii române, că
exemplarul acesta se găsește la domnia-ta.

Aștept răspuns urgent, devotatul domniei-tale,
Econ. dr. D. Furtună

N.B.
Puteți scrie direct d[omnu]lui Maraschi, autorizați-l

cum să procedeze, căci, îndată după această socoteală, eu
vă rezerv și o a doua (o carte, unicum). Vor urma și altele,
mai puțin importante.

Econ. D.F.

*
Dorohoi, 6 septembrie 1925

Prea stimate domnule Cartojan,
Abia azi am găsit puțin timp liber și am extras pentru

d[umnea]v[oastră] câteva știri privitoare la manuscriptul
„Odisia lui Omir“.

Binevoiți a-mi răspunde de primire și, totodată, vă rog
de iertare c-am întârziat atât de mult.Al d[umnea]v[oastră]
cu dragoste prietenească,

Econ. D. Furtună

P.S.
Anexă 6 pagini.

Note:
Originalele acestor epistole necunoscute se află în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din București.
1. Corespondența lui Dumitru Furtună cu Nicolae

Iorga în Pr. Dumitru Furtună ~ Scrieri diverse Iași, Editura
Sf. Mina, 2016, p. 309-321. [Se publică zece epistole din
perioada 1914-1929].

2. Acest articol al profesorului Gh. Cardaș nu e
menționat în nicio biobibliografie Dumitru Furtună.
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Arhitecturei actuale româneşti îi lipseşte cu
desăvârşire inspirația. O chinuitoare învârtire în
cercul câtorva forme puse în circulație de Mincu şi
– mai ales pentru lucrările în lemn – de Clavel. 

S’ar părea că arhitectura română s’a istovit
înainte de a se naște. Cauza însă nu stă în lipsa unei
baze materiale sau etice ci numai în lipsa complec-
tă de studiu. Şi din ignoranță n’a eşit nici odată
mare lucru. Talentul necultivat, întrʼo artă care are
un orizont aşa de larg, nu poate da nimic, orcât de
mare s’ar fi născut. 

Dacă facem bilanțul intelectual al literaturei
arhitecturale române vedem că se rezumă la revista
Analele Arhitecturei, o revistă admirabilă, dar care
n’a durat decât patru ani, câteva numere de revistă
scoase de „Societatea Arhitecților Români“ şi câte-
va broşuri mai mult cu caracter arheologic. De pe
urma unei atât de sărace activități negreşit că nu
putea eşi acea variată producţiune artistică,
consecința logică a punctelor de vedere multiple
din care se privesc problemele prezente sau rămă-
şiţele trecutului. 

Dacă am avea spre exemplu, studiate din punct
de vedere istoric, din punct de vedere estetic, din
punct de vedere al înrudirilor de stil şi în fine din
punct de vedere constructiv, momentele trecutului,
altfel le-am folosi pentru lucrările noi decât acuma
când le percepem doar cu ochii de pe clișeele unui
fotograf oarecare. Cercetări din aceleaşi puncte de
vedere se pot face şi asupra lucrărilor actuale, dând
naştere la discuțiuni şi controverse care nu pot
decât să varieze producţiunea artistică. 

Dacă ne uităm la lucrarea arhitectonică ruseas-
că, pe care trebue s’o cercetăm mai departe deoa-
rece se sprijină pe un material istoric înrudit cu al
nostru, vedem că la ei renașterea arhitecturei a fost
precedată de o foarte mare activitate intelectuală.

Revista săptămânală Zodcii (arhitectul) bogat ilus-
trată, împreună cu suplimentul său Săptămâna
Constructorului, apare neîntrerupt de la 1871 (nu
ştiu dacă de la revoluţie încoace mai apare) plină
cu cele mai variate studii de tehnică şi artă. În afară
de revistă arhitecții ruși au scos cărți de valoare în
toate domeniile aşa că arhitectura se putea studia
perfect de bine în limba rusă. Numărul publicaţii-
lor de specialitate era aşa de mare încât librăria
revistei de mai sus publica anual un catalog al
cărților ce le avea spre vânzare. 

Rezultatul acestei activități intelectuale plină
de seriozitate a fost că arhitecții au căpătat un aşa
de mare prestigiu ca corp încât statul își scoate
lucrările de arhitectură la concurs prin Societatea
Generală a Arhitecților din Petrograd la care fac
apel foarte des şi particularii, iar producţiunea
artistică este plină de variație chiar când se dă un
subiect legat de anume forme, cum ar fi, spre
exemplu, o biserică. 

Materialul este așa de sistematic adunat şi stu-
diat încât pe baza lui se pot face lucrări de pură
inspirație. 

Aşa Suslov, cunoscut pentru studiile sale arheo-
logice, a editat un volum de Compoziţii pe baza
monumentelor de arhitectură populară. Nivelul
artistic este aşa de ridicat în concepție şi mijloace
de execuție, încât Kosiacof, ale cărui schițe le
admirăm în Studio, nu-i ceva excepțional în Rusia:
un inginer civil și nu un arhitect artist, adică un
arhitect eşit din Academie.... 

Când ne vom schimba şi noi metoda, mai bine
zis când vom părăsi metoda de a nu avea nici o
metodă, când vom avea înapoia noastră un mare
efort intelectual, atunci inspiraţia va veni, căci
inspirația nu ese din desordine morală şi fizică, ci
din foarte multă muncă ordonată şi metodică.
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Inspirația arhitectonică nu este decât ordonarea
estetică a unui material oarecare. De acel material
depinde totul. Acel material trebue adunat disecat,
studiat, privit prin toate prismele şi atunci ne vom
minuna singuri câte lucruri vor eşi din el. Apoi
asupra „Şcoalei de Arhitectură“ trebue îndreptată
toată atențiunea. Este o mare nenorocire a deprinde
pe elev cu ideia că arhitectura este simplă formă,
că se poate percepe numai cu simțurile, că totul stă
în a închide ochiul drept sau stâng cu mai mult sau
mai puțin ifos.

Arhitectura nu este o artă de surdo-muți.
În arhitectură fie care lucru se poate şi trebuie

să fie explicat căci de la concepţia generală şi până
la cel mai mic amănunt totul are o raţiune logică
care se percepe şi se stabileşte cu mintea. În fiecare
idee, în fiecare amănunt decorativ este un pentruce
şi acel pentruce trebue explicat elevului. Deci baza
învăţământului arhitectural este arhitectura vorbită
pe care trebue să fie stăpân profesorul. 

Şi totuşi sunt profesori care au găsit, printr’o
logică foarte curioasă, secretul pedagogic de a
pune pe elev ,,să caute el însuşi“. Ce să caute, cum
să caute, unde să caute nu importă. Să caute! Ce
comodă pedagogie! Două vorbe: mai caută, mai
caută. 

Dar elevul, tot căutând în cămăruța îngustă şi
fără ferestre în care închide o asemenea metodă,
rătăceşte în pictură, în acuarelă, în desemn, şi
crede bietul om că face arhitectură. 

Oare nu se găseşte nimeni să dea ceea ce trebue
acestei şcoli: o bază de studii, o bază de pură inte-
lectualitate? Căci elevul trebuie convins că înainte
de a pune pe hârtie prima linie este nevoie de o ela-
borare intelectuală foarte amănunțită. Concepția
planului în raport cu programul, concepția practică
a faţadei în raport cu planul, concepția stilistică în
raport cu subiectul, concepția estetică în raport cu
impresia voită sunt lucruri a căror închegare pre-
merge desemnului şi pentru care trebue o serioasă
pregătire intelectuală. 

Școala trebue să scoată oameni de concepție,
oameni cu vederi largi, cu mintea vecinic trează și
atenți la toate curentele, spre a putea aduce partea
lor de contribuţie la progresul general. 

În ţările în care există o conştiinţă socială,
arhitecții n’au aşteptat niciodată un imbold din

afară. Din propria inițiativă au pus de acord mese-
ria lor cu nevoile societăţii şi au prevenit sau stâr-
pit multe rele: s’au ocupat cu aranjarea practică,
igienică şi estetică a oraşelor, au provocat și rezol-
vat problema locuinţelor eftine, s’au interesat de
igiena socială în general, au studiat monumentele
vechi, au strâns în monografii admirabile arhitec-
tura țărănească folosind-o în arhitectura noilor
colonizări agricole, au lucrat în fine complex, cum
face oricine care posedă metoda de a crea artă sau
ştiinţă şi cum nu face cel ce lucrează în meseria sa
prin imitație, cum este cazul nostru. 

Când vom lucra şi noi în felul acesta, când vom
poseda metoda de lucru şi voinţa de a lucra, atunci
se va putea vorbi de o renaştere a arhitecturei
româneşti, variată şi viguroasă, pentru că va fi
bazată pe cercetarea directă a izvoarelor şi a nevoi-
lor ce este chemată să le satisfacă. 

(Luceafărul, nr. 15-16, 1919)
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Ghiveci roşu pus la fereastră
A răsărit grâul 
pus intr-un ghiveci roşu.
Fereastra are o cumpănă de lumină
şi partea unde am pus 
ghiveciul nou cumpărat,
este mai uşoară.
Se înclină spre mine 
şi păsările de pe cumpănă
alunecă uşor în trupul meu. 
Pământul s-a rărit,
din pământul cel nou,
şi au dispărut metalelor grele,
de care îmi este frică.
Lumina pătrunde adânc
până la ultimul strat de pământ, 

şi de acolo, din fântâna uitată, 
ultima pasăre,

iese la suprafață. 

Psalm 
Jocul porumbeilor
transformă orașul 
într-o carte de vizită.
Cineva, pe trotuarul celălalt, 
se apleacă şi o culege de pe caldarâm, 
o citeşte şi o pune în buzunar.
Grămezile de vânt 
fac din mormanele de frunze galbene,
adăposturi citadine ‒
în ele trăiesc oameni obișnuiți.
Noaptea este un felinar plin de stele, 
şi pe cartea de vizită scrie 
despre viața psalmistului David. 

Tobele lumii
Bat tobele lumii
pentru dreptul de a trăi. 
Tobele sunt făcute 
din piele de animal negru.

Bat tobele lumii
pentru dreptul de a respira.
Tobele sunt făcute
din piele de înger.

Bat tobele lumii
pentru dreptul de a nu uita.
Tobele sunt făcute
din piele de om. 

Noapte cu flori sălbatice
Când vine frigul 
pereții se fac tot mai mici.
În locul unde au fost, 
între bucățile de piatră,
cresc maci de câmp. 
Presate, în straturile de calcar,
alte flori de câmp, 
rămân captive, toată noaptea.
Lumea de afară este un deşert 
şi în casă, 
pereții tot mai mici,
sunt plini de flori sălbatice. 

Amintire
Fluierarul ploii 
nu venise la întâlnire. 
Era o listă de nisip,
lăsată pe masa de pe țărmul  mării.
Fiecare pasăre care venea
ştergea cu aripa o urmă de nisip.
Rămăsese doar vântul deșertului 
din lumea de afară
şi câțiva turişti
care se plimbau pe plajă,
în lumina dimineții.
Fiecare din ei a luat 
câteva fire de nisip, ca amintire,
din ce rămăsese pe masa de pe plajă.
Apoi a venit fluierarul ploii,
pasăre măruntă 
şi s-a aşezat lângă mine. 
Priveam împreună în depărtare, 
muntele roşu de pe celălalt  țărm.
Ultimii turişti ne-au luat cu ei,
ca amintire ‒
unul a luat pasărea măruntă,
fluierar al ploii, 
şi celălalt m-a luat pe mine,
pasăre măruntă, din deşertul lumii. 

Din volumul Tobele lumii, în curs de apariție
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despovărare

îngăduie-mă la masa rotundă și grea de-așteptare 
fă-mi loc lângă tine nu sta singură, nu te pedepsi

merit și eu o acadea măcar din pomul lăudat ce-o să se
scuture 
curând (o împărțim pe din două poate ne vom ierta)

și nu mă învinovăți mai mult, știu, sunt partea de real 
dintr-o poveste a cărei autoare tu ești

povara, lestul unei iubiri care cu fiecare gură de aer ce pe
tine te ridică 
rupând puțin câte puțin și aruncând din mine – se va rarefia

să așteptăm împreună, întâi o să-mi scot pantofii grei de
pământul
ce l-au colindat, haina lungă apoi, care mereu a acoperit
puțin și din
frica ta, rochia ce-a vrut să-ți semene 

inima în sfârșit mi-o scot, e destul

ce mai am

eu n-am irosit nimic din ce mi s-a dat spre risipă
inima n-a râs nici n-a plâns pe măsură 

cu o față ruptă din cer cu alta din țărână, cu iscăliturile
identice, 
în așteptare a stat sub covorul de iută al tinereții
fila, mărturie tainică a unei oarbe înțelegeri 
de care chiar n-am știut – tu? 

acum am de risipit ce n-am risipit 
am o pasăre închisă în buncărul minții 
și un vierme uitat în trupul melancoliei
am un rest de plâns și de râs: e nevoie pentru asta de tine
însă

că, spre o blândă neuitare, chiar mi-aș tatua sânul drept cu 

primul cuvânt de tine spus în cea mai neîntâmplătoare
dintre primăveri

aș tot dansa după cântece pe care tu să mi le cânți  
cu dinții aș rupe dinții pe care i-ai lăsat drept inimă
trandafirului

diferența
caut printre gânduri pe unul anume, 
unul doar de mine gândit, care să mă adeverească,  
să mă scuture de tot ce-i în mine străin

umblu după o idee înjghebată de mine cândva, 
ce-a rămas,
după un enunț neclintit în care încăpând întocmai 
să mă pot acum cuibări 

dar toate, chiar toate poartă umbra unuia singur: neprimitor 
obștesc impersonal adăpost 

e oare suma tuturor străinul gând? sau diferența dintre
suma
asta și mine, cea de-acum?

fiecare cu amintirile lui

mi-am stricat scrisul l-am uitat – ieri mi-am dat seama 
completând un formular la poștă 
și cică am exista fiecare în memoria propriului scris

de la computer ți se trage

și ce frumos, ce sigur era scrisul meu, cam lacom de spațiu
cam aruncat, cel puțin ultimul cuvânt totdeauna se grăbea
să iasă 
din pagină rostogolindu-se cine știe pe unde

și abecedarul! cât de viu, cu ce fior de prospețime severă
mă-nvăluie 
azi! cum mă asaltează rânduri-rânduri într-un elan sinergic 
bețișoarele bastonașele istorioarele alea 
extravagante și pline de tâlc:

Noi sădim pomi. Gogu sapă. Ana a adus un pui de măr. 
Ene a sădit doi gutui.
(cu gogu și ene chiar nu m-am văzut niciodată de-atunci)

heei, vezi că le-ncurci! asta nu-i din abecedarul fiului
tău? anii 80! 
acum o să-ți spună că (re) trăiești în locul lui că-i (re)
trăiești viața 

nu tu ziceai că trăim fiecare în memoria propriului scris?
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*
pare foarte real, deplin sau întreg
când activez impulsurile
nu are sens, domnule!
oamenii nefericiți sunt cei mai periculoși
pentru că sunt antrenați să reziste
e drept, domnule!
într-o galaxie mai tandră
v-aș fi crezut
domnule, aș vrea să cânt 
cu glasul unui om bun
să fiu pedepsită pe drept
să văd marea și alte lucruri
care mai pot încăpea într-un rucsac de copil
unde teiul e tei
și mama e mama
domnule, eu sunt în prima linie
și aici se întâmplă lucruri ciudate
mâinile mele scrijelesc
de 9 ani într-o limbă necunoscută
coregrafia distrugerii
răceala gresiei pipăie locuri secrete
domnule, să vă spun, mâna mea dreaptă avea două
înțelesuri
din precauție de-asta 
a fost crestată într-o seară de primăvară
a doua zi acolo au răsărit ghiocei

*
trauma – obișnuință – ritual
ce rămâne din ce se repetă
bătrânul de care am nevoie
știe cum arată viitorul
și ce te sprijină și ce te apără
eu am fost bătrână mai demult
de asta știu atât de bine
aveam ziduri, îmi prefabricam drumul 
fără a porni vreodată cu adevărat

și când porneam, mergeam tot înapoi
spre burta caldă în care
stătusem apărată
în fiecare dimineață
merg fără să înaintez
desprinde-te de tine!
mi-au spus
și eu m-am lipit mai strâns
ești ceilalți! au urlat
fă transferul și va veni desprinderea!
și am adus cuțitul să-l am pregătit
descurcă-te! a spus capul de lângă
și am căutat fire rezistente să-mi țină împletirea de
mine prin mine
și cine trece prin mine, de mine e scăpat
și cine rămâne în mine, din mine e iertat
prin mine am văzut
capul plecat dar tainele nemărturisite
în timp ce întineream

*
mi-am pieptănat părul
și
te-am vorbit marți
nu erai de față
așa cum te-am și iubit
cât exercițiu 
cere un limbaj în care 
niciun semn să justifice
o eventualitate 
și totuși să stau îmbrăcată
în pardesiu așteptând
știu că duci obiectele găsite la secție, că ajuți bătrânii
și că dispari
nobil
animalul meu de companie 
sunt eu
ce pot să-ți cer
de aici 
drapată în nesiguranță și pardesiu
o femeie și-a întins mâinile pe gheață
o femeie face mister
îi dau putere
încă două stații, o vamă, scurtături, un sandwich rece
sezonul căluților de mare în picioare
de la periferie se aud râsetele fecioarelor despletite
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prezență
fiece nebunie 
e un defect de ficțiune
un pleonasm
îți arată
ce-i arăți tu

cum o să recunoști
bunătatea
în bunuri
adevărul de adevăruri
să osebești
cum
o să fii pescar
între pești
și cu ce
măsura-vei
măsura

însă de
ești aici și acum
fă-mi un semn
clar
din ochi

2020 păsări
nimeni n-a venit să mă întrebe de ce
nimeni în ce fel cu cine când unde
mă duc sau devin

în cea mai rotundă și de beznă țipenie
am șezut eu și pâinea
am șezut eu și vinul

douămiidouăzeci păsări s-au izbit de fereastră atunci
răsturnând vinul
peste pâinea ce se făcuse fărâme pe drum

cine e acela ce umblă 
oamenii au uitat să respire
fragmente de gol
zac orânduite de-a valma
pe casele lor

vremea e să se audă orchestra
pândește cărnii hrana lor
umbră pământului

dar intră în alunecarea din umbră
cad păsări cad păsări
cu morminte în cioc
și-ntrebarea

cine e acela ce umblă 
fără haine și nume
cine e acela ce umblă 

al farsei voastre trup
voi
cei care la mesele voastre întinse ședeți
chiar acum
veselindu-vă peste
aminte luați
și cu mare băgare de seamă priviți
înspre hrana pe care la guri o purtați
poposind
pe cuvinte o vreme
spre paharele care din mână în mână se-ntind
ca să surpe
mântuirea mimând
căci ceea ce se frânge pe mesele voastre 
acum
căci ceea ce plânge
căci ceea ce se toarnă-n urechi
nu este hrană
și nu e vin
și nici muzică nu e
ci este trup lepădat

al farsei voastre trup

sub ochii tăi
peste mormântul minciunii
eu umblu cu flori
nu tremur nu suflu nu scuip nu lovesc
morții să nu trezesc 
din somn 
și să tulbur

eu cred în adevărul ascuns în minciună
eu cred

e ca atunci
când în copilărie jucam pitulușul
și nimeni nu putea ști
că eu sunt chiar acolo 
ascunsă
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mai aproape
noaptea e răstimpul în care se naște ziua 
plesnind încet în vârf cum mugurii 
cu pântecul rotunjit de căldură

atunci se deșteaptă în noi 
ochi ce-și caută ferestrele 
dincolo de rânduielile 
statornicite între faliile temporale

atunci încolțește taina fără chip
și se deprinde glasul de cenușă 
al celor plecați

atunci tu îmi ești 
mai aproape decât orice savaot

de mult timp
se prelungea tăcerea vâscoasă –

nimeni nu se mai întreba ce vor fi visând
cei ce dorm în cuiburi așa de cuminți
de nu mai dau ei niciun semn

nimeni nu mai reținea năprasnicele grimase
ori livida privire de dinainte ca gândurile 
să li se spargă de tâmpla nopții urlând

nimeni nu mai vedea 
că pe batiste înfloreau ca-n povești 
lujerii purpurii

în aerul ud
păianjenii încă măsoară 
circumferința uitării

strigăte de pajuri
pereții asudă. lăstunii răspândesc vești 
despre cei coborâți 
în somnul fără de vise.

se trag putrede sfori. 
deasupra unui morman de lemne încrucișate
se înalță rugi.

totul se stinge în strigăte de pajuri.

Dialog astral
Ajută-mă Lună s-adorm,
ca un prunc proaspăt îmbăiat, 
în blânda rugăciune a mamei 

Să  uit de clepsidra nemiloasă a timpului,
de alinierea constelaţiilor,
de privirea feroce 

Lună, la ceas de veghe, 
iubirea 
învaţă-mă s-o preţuiesc,
până la ceruri 

Dorinţa cuantică
Aş vrea să zbor
ajutată de nişte aripi, 
două,
una crescută din mine,
a doua 
cu iubirea din tine. 
aş vrea, poate, nouă,
chiar nouăzecişinouă.
Vreau să te pipăi
dincolo de interjecţii
Ne-aş vrea 
două cuante
adânc îmbrăţişate.

Dragoste astrală
Ea, vulnerabila 
din haosul orânduit al universului 
aleasă 

Ea, blândeţea Pământului,
se-ntoarce 
spre focul din astru

se lasă atrasă,
ca o felină 
cu  felurite gingăşii răsfăţată,
dar, cu simţurile toate ascuţite

Veşmântul?
ieri maiestuos, azi rupt ponosit...
Femeia cuantică
de veşmânt
impudic dezgolită.
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– Trage mai repede, mai repede, zise ea cu o voce
disperată. Ar fi biciuit bărbatul din fața ei dacă ar fi
avut cu ce, numai să se miște mai lesne căci nu putea
să găsească nimănui vreo vină pentru ce i se întâmplă,
decât lui, cel care-i produsese nenorocirea asta.

Sania alerga ca o nebună și bărbatul, înșeuat la
funia ei, numai nu făcea spume ca în zăbala nevăzută
a unui cal. El gonea cu o forță neobișnuită, dincolo de
puterile lui, plin de spaimă, dar și de bucuria că în
sfârșit, minunea i se întâmpla. Pândise zile și nopți în
șir felul în care trupul femeii lui se subțiase și se îngăl-
benise treptat, golit de vlagă și de voința de a trăi, dar
din care se ridicase treptat o umflătură în abdomen pe
care ar fi sărutat-o neîncetat dacă ea nu i-ar fi dat
mereu la o parte orice părticică din el care ar fi vrut să
o atingă. În capul oaselor, o dezmierda cu privirea în
timpul nopților, când lăsa cu bună știință lumina aprin-
să în cămară și perdeau trasă căci fărâma de zariște îi
era de ajuns să-și privească minunea cum crește.
Uneori, îi spunea în gând povești și îi șoptea să nu-i fie
frică să vină căci el o va ține strâns în brațe. Și pumnul
acela mic de carne se înfiora și creștea făcând valuri de
durere și greață în trupul femeii care s-ar fi aruncat în
fața unei mașini numai să scape de toată suferința.

Trecură zile de foc și de ceară și doi ochi negri se
aprindeau în pântecele femeii în fiecare noapte cău-
tând să-l vadă pe cel care îi șoptise cât de minunată
este lumea de afară, iar ea îl crezuse orbește și aștepta
cu nerăbdare să o vadă. În nerabdarea-i, se dezlănțuia
ca o furtună și strivea sub pumni și picioare păturile de
carne în care sta învelită de atâta vreme și o sufocau și
n-o potolea decât urletul plin de obidă al celei care se
încovoia sub povară. Nu știa de ce face asta, dar
simțea că trupul care o ține îi este străin, că nu o vrea
și nu o mângâie cu râuri calde cu miere topită așa cum
aflase că se întâmplă de obicei. Îi crescuseră unghiile
și ar fi zgâriat cu ele pereții de lut roșiatic, însă își
amintea de vocea care-i spunea în miezul nopților că
va fi bine și că trebuie să aibă răbdare ca să i se pole-
iască trupul cu aur și să poată ieși în soare să strălu-

cească.
De ce o fi soarele atât de rece? Ah, și ce miros are

soarele ăsta! Scoase cu greu un deget afară din
învelișul cald, apoi îl băgă în gură și trase din el cu
nesaț. Fiecare castravete pe care l-a mâncat mai târziu
i-a amintit de gustul acela de pământ reavăn, nedefinit,
plin de prospețime și de răceală. Da, credea că frigul
are un gust și nu s-a îndoit de asta câțiva ani buni după
aceea. Ar fi vrut să-și facă loc și să muște cu poftă, să-
și umple gura cu frigul de afară, dar o izbitură o făcu
să se ghemuiască la loc speriată.

Sania se opri aproape lovindu-se de roțile unei
mașini, iar femeia scrâșni din dinți șuierând o înjură-
tură ascuțită, dar nu putu să nu întrevadă un licăr de
speranță că i se va scurta cumva chinul acela. Aproape
zâmbi când văzu bărbatul cu nas roșu și căciulă de
blană care se coborî speriat din mașină să vadă peste
cine dăduse. Răsuflă ușurat că doar se speriase și îi
promise femeii că o duce el la spital numai să-l ajute
soțul căci spatele lui înțepenit nu poate căra nicio
greutate. Abandonară sania în marginea șoselei și
așteptau cu înfrigurare să pornească motorul măcar la
cea de-a treia încercare căci gerul aspru îi îngheța toate
măruntaiele și făcea mormanul de fiare de neurnit
aidoma unui măgar în mijlocul iarmarocului.

– Dumnezeule, mai repede! strigă femeia cu ulti-
mele puteri apoi căzu într-un fel de leșin, iar în fața
ochilor i se așeză din nou, falnică, piramida de salată
boeuf pe care o înfrumuseța când ceva trosni în ea și
simți că i se rupe trupul în două și un întreg calvar i se
așternu dinainte.

Cu degetul în gură, ghemotocul de carne aurită
aștepta. Aștepta fără să se miște, cu urechile ciulite și
inima bătând de două ori într-o dată. Auzi cald, tremu-
rat, vocea care-i era știută și o mângâia în timpul
nopților: „vino, fii puternică, te aștept! Nu-ți uita
hăinuța de aur să strălucești în soare!” Zvâcni cu pute-
re și scoase un strigăt ce se stinse printre pereții calzi
de un roșu parfumat, dar făcu femeia să-l audă și să se
trezească din leșin. Alergă de colo-colo și era cât pe ce
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să țâșnească dezbrăcată, dar își aduse aminte că trebu-
ie să pună pe ea hainele acelea scumpe așa cum îi
șoptise el, cel care o chemase. Trase în grabă o rochiță
cu volănașe și o hăinuță aurită cu floricele mărunte, își
puse o beretă pe o ureche, dar o aruncă apoi cât colo,
iar despre cizmulițe nici nu vru să-și audă gândul. Își
tot repeta de câteva zile că vrea să guste lumea cu
degetele de la picioare, și avea să o facă. 

Țâșni!
Liniște! 
Frig orbitor! 
Nu știa cum să plutească în aerul de afară și peste

tot o pătrundea un gust nou, ciudat, care-i gâdila piep-
tul și năsucul. Băgă degetul în gură și închise ochii,
dar pentru scurt timp căci monstrul cu buze care-i
cuprinse mâinile o făcu să scoată cel mai ascuțit țipăt
din lume. Albă ca ceara, vlăguită, se lăsă purtată prin
pâcla de lumină și degete gândind că așa se ajunge la
soare. Își potrivi rochița și strânse haina prea scurtă cu
gândul că ar putea străluci mai puțin dacă-i stau toate
în dezordine. Întinse încet un picior și încercă să prin-
dă aerul între degețele ca să-l ducă în gură, dar o
cuprinse cineva și o legă strâns într-un soi de burduf
de unde nu putea să miște nicio părticică de trup.
Plânse amarnic, nimeni nu-i spunea de ce i se întâmplă
asta și nu înțelegea cum va străluci în soare când ea
este legată așa. Și unde este soarele, își striga pe
dinauntru așteptând vocea care i-l promisese atâta
vreme. Adormi.

Zeci de lumini o împungeau din toate părțile când
se trezi și desfăcu un deget să guste aerul, dar nimic
nu-i era cunoscut. Crezu că acela este soarele. Ce n-ar
fi dat să se poată desface din strânsoarea aceea, să-ți
potrivească volănașele rochiei și să strălucească, apoi
vocea aceea să o împresoare și ea să lumineze la infi-
nit. Aștepta. Hohote de râs, clinchete, bubuituri puter-
nice, toate se amestecau dincolo de niște pereți de
lămâie. Îi era dor de pereții ei moi de un roșu parfu-
mat. Și foame! Înghiți cu poftă din aerul ce plutea
lângă ea, dar nu simți nimic. Nici măcar gustul acela
de pământ reavăn. 

Treptat, vocile se stinseră, la fel și luminile, iar ea
își ascuți și mai tare urechile. Era noapte. De ce nu
venea vocea ei calda? Unde era soarele? De ce o păcă-
lise ca să iasă? Unde erau și ce erau brațele? Dacă i se
șifonaseră volănașele rochiței? Ca niște degete o gâdi-
lau dureros toate aceste întrebări, dar ea nu știa ce sunt
acelea întrebări, așa că nu aștepta răspunsuri. Pur și
simplu, aștepta.

Scâncetul îi fu întrerupt și gura i se umplu de o căl-

dură uriașă, lichidă. Ce dulce e soarele, își spuse. Nu
credeam că soarele este atât de bun. Ah, și ce cald!
Oare am început să strălucesc? Înghiți cu poftă, pe
nerasuflate și se înecă. Atunci ridică pleoapele și privi
direct spre ochii mari și negri care o țintuiau dintr-o
năframă roșie ca focul cu scântei galbene și verzi.
Soarele din care trăgea cu poftă era întunecat ca o mar-
gine de noapte, la fel și chipul care o privea distrat. Și
mirosul, mirosul acela nu semăna cu nimic din ce mai
întâlnise între pereții ei de carne.

– Petrecerea s-a terminat și au uitat de voi. A trecut
anul și romul le-a amestecat mințile tuturor. Dar are ea
grijă țiganca de toți trei, am lapte destul cât pentru încă
doi! grăi femeia râzând și o lăsă încet în pătuțul de
lumină.

„Laptele este soarele topit”, ah, trebuia să mă gân-
desc eu, își șopti copila încercând din răsputeri să
scoată afară o mână ca să-și înmoaie degetul în aer.
Dar osteneala îi fu în zadar și obosi. Visă cum vocea
aceea vanilată se apropia de ea și o pătrundea peste tot.
Îi era atât de bine. Niciodată nu-i mai fusese atât de
bine și vru din nou să prindă aerul, de data asta între
degetele unui picioruș. Simți indată un gâdilat moale
sub talpă și plutirea de care-i fusese dor. Nu visa, sau
poate nu făcea diferența, dar simțea răsuflarea caldă
care o mângâia nopțile. Dintr-o data, totul în jur se
umplu de voce, de vocea ei care-i promisese soarele și
că o să... Vocea o legăna și o încălzea în același timp,
dar acum nu înțelegea nimic din ce-i spunea. Era bine
însă și așa căci așteptarea ei avea, în sfârșit, un
nesfârșit dor împărtășit. Cuprinsă în brațele lui, copila
zbura și visa, iar el îi promitea că o va urca pe treptele
lumii.

Crescuse în brațele lui de lumină și se cuibărise
mereu în căușul vocii sale calde, dar soarele nu o făcea
să strălucească deși rochița aurită creștea odată cu ea.
Uneori mai întreba, dar nori plumburii treceau prin
cerul ochilor lui, așa că renunță să mai întrebe de ce nu
poate să strălucească în soare așa cum i-a promis. Și
timpul trecea, iar ani de lumină înghițeau ani de întu-
neric, amintindu-i cu fiecare înghițitură cum a sărit
spre lume ca să lumineze și ea... 

– Dormi? Nu dormi! Mai stai cu mine, e noaptea
dintre ani și-o să te mușc, râse el cald.

– Dar nu dorm, îi zise ea cu voce plină de somn,
cuibărindu-se în brațe în timp ce-i săruta pieptul. Mă
bucur de soare și de rochia asta nouă care strălucește
atât de frumos. Vezi, sunt ca o fetiță, sărută-mi fruntea
și spune-mi cum mă iubești!
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Mâncare pentru prânzul muncitorilor de la
fermă fu adusă în acea zi de către unul dintre oame-
nii de la restaurantul doamnei Viorica, în urma
înțelegerii pe care Leonard o făcuse cu aceasta la
ultima lor întâlnire.

Imediat ce mașina cu mâncare opri în fața clă-
dirii administrative, muncitorii încetară lucrul, își
luară pachetele și merseră în sala de mese.

Aflându-se prin preajmă, după ce avu o scurtă
discuție cu omul doamnei Viorica, Bianca intră în
sala de mese și se apropie de muncitori cu zâmbetul
pe buze.

– Poftă bună!
– Mulțumim, îi răspunse un cor de voci.
– E bună mâncarea? 
– E bună, domnișoară… E bună, cum să nu fie,

răspunse unul dintre muncitori. După munca pe
care am făcut-o azi și la foamea de lup pe care o
avem, orice mâncare pare foarte bună. Ceilalți îl
aprobară dând din cap, văzându-și mai departe de
mâncare, dar și privind cu coada ochiului spre
Bianca.

Muncitorul respectiv avea dreptate în ceea ce
spunea. Munciseră din greu pentru schimbarea
învelitorii adăpostului, iar asta le consumase o
mare parte din energie. Și dacă n-ar fi fost pe placul
lor mâncarea ce le fusese adusă în acea zi de la res-
taurantul doamnei Viorica, tot n-ar fi îndrăznit să
facă mofturi, având în vedere că înainte de prânz
Bianca se comportase ireproșabil cu ei, aducându-
le câteva sandvișuri și limonadă.

Bianca mai schimbă câteva vorbe cu muncitorii,
și chiar glumi cu ei, după care îi lăsă să-și vadă mai
departe de mâncare și plecă la bucătărie, unde luă
și ea prânzul de una singură.

După ce stătu la masă, merse în camera ei și se
întinse pe pat, având de gând să se odihnească
puțin, dar nu prea avu sorți de izbândă. Gânduri

peste gânduri începură să-i frământe mintea, nelă-
sând-o în pace o clipă.

Văzând că nu poate să se odihnească deloc, se
ridică din pat și merse să se plimbe prin livadă,
departe de ochii muncitorilor. Pășind agale printre
șirurile de pomi, urmărea bogăția roadelor de pe
coroanele acestora. Aproape că-i venea să se cațere
în pomi, așa cum făcea adesea în copilărie când se
lua la întrecere cu verișorii ei, Mircea și Costel. O,
cât de mult ar fi vrut să se cațere și acum, dar nu în
pomii aceștia scunzi, ci în unii mult mai înalți, să
ajungă cât mai sus, iar acolo să-și desfacă brațele
larg, pentru a trăi bucuria libertății în spațiul acela
între pământ și cer, ca o pasăre în zbor.

Bianca avea sentimentul că dacă ar fi fost
cocoțată cât mai sus, mai aproape de cer, gândirea
ei ar fi fost mult mai limpede, iar problemele de pe
pământ n-ar mai fi putut să o afecteze atât de mult,
poate chiar deloc. Dar totul nu era decât o stare pe
care ea o trăia ireal, o amăgire…

Timpul trecea destul de greu, cu frământări de
gânduri, iar ea ieșise din cameră pentru că nu
suporta să stea închisă între patru pereți, mai ales
după ce Leonard o adusese în „camera de tortură a
iubirii” și o lăsase apoi baltă, zicând că trebuie să
meargă în oraș pentru nu știu ce treburi.

Era copleșită de trei mari probleme: deprimare,
tristețe și tulburare, toate învârtindu-se în jurul unei
singure persoane, Leonard. Ce trebuia să facă? Nu
știa sigur, pentru că Leonard era o problemă din
viața ei, a cărei rezolvare ea încă nu o vedea. Și
totul pleca de la acea noapte când făcuse dragoste
cu el în hambar. Asta era o realitate ce nu putea fi
tăgăduită. Părerea de rău pentru ceea ce se întâm-
plase atunci nu-și mai avea rostul acum, era inutilă.
Noapte aceea schimbase complet relațiile dintre ei,
iar cale de întoarcere nu mai exista. Se împăcase cu
acest gând.
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Totuși, cu ceea ce nu se putea împăca Bianca
era prezentul. Aici era problema. Ea și Leonard nu
puteau continua să conviețuiască aruncându-se
unul asupra celuilalt asemenea vulturilor când văd
prada. Amândoi fiind ambițioși și încăpățânați,
pătimași și vinovați pentru ceea ce se petrecuse în
acea noapte în hambar, nu puteau să rămână așa
cum erau fără să se distrugă unul pe celălalt. De
bună seamă că acest lucru nu avea să se răsfrângă
numai asupra lor, ci și asupra bunului mers al tre-
burilor la fermă, căreia îi puteau distruge orice per-
spectivă.

La un moment dat, Biancăi îi veni să zâmbeas-
că, realizând că ea se certa cu Leonard și atunci
când el nu era prezent. Dar zâmbetul nu poposi pe
buzele ei, pentru că o oprea ceva. Îi era teamă să
zâmbească după sărutul lui de azi. Ar fi vrut ca
buzele ei să rămână în acea stare multă vreme, căci
îi plăcuse tare mult sărutul lui Leonard. Poate mai
mult decât ar fi trebuit, fapt pentru care nu credea
că o să-l dea uitării prea degrabă.

Oare ce se întâmplase cu ea în acele clipe, ce-i
făcuse Leonard când îi acoperise gura cu acel sărut
care și acum părea să-i dea frisoane? Ce se întâm-
pla cu ea când, la orice atingere a lui, în trupul ei
avea loc o chimie care declanșa acele senzații pe
care nu le avusese niciodată, și care păreau să o
facă să nu se mai recunoască pe ea însăși? Oare de
unde venea această dorință a ei de a le simți iar și
iar? Erau întrebări la care căuta răspunsul.

Gândul care îi stăpânea mintea acum nu-i dădea
pace deloc. Se învârtea în mintea ei asemenea pale-
lor unui ventilator. Poate că pentru altcineva ar fi
fost un gând îndrăzneț și de neconceput, însă pentru
ea nu era o noutate, deoarece asemenea acțiuni îi
erau în fire. Ea și Leonard se puteau căsători, spuse
în sinea ei la un moment dat, schițând un zâmbet și
apoi făcând ochii mari.

Iată deja enunțase ideea și lumea nu murise, iar
ea nu fusese trăsnită din senin și nici înghițită de
vreun puhoi de ape învolburate sau de vreo
avalanșă coborând vertiginos din munți, nici cerul
nu se prăbușise peste ea. 

Era asta cumva o idee absurdă? Nicidecum!
Exista o rațiune. Ea avea nevoie de Leonard pentru
a conduce ferma, iar el avea nevoie de fermă pentru
a fi cu ea. Umblase destui ani prin cele străinătăți,

muncind din greu în folosul altora. E drept,
câștigase și pentru sine bani frumoși, dar cu ce
preț? Departe de cei dragi, de prieteni, de țară.
Așadar, șansa pe care o avea Leonard acum era una
dintre cele mai bune. O alta, cine știe când s-ar fi
ivit, dacă s-ar mai fi ivit? De ce n-ar prinde trenul
acum? spuse în sinea ei mergând cu judecata mai
departe.

Din câte știa, Leonard n-avea pe nimeni cu care
să se însoare. Faptul că se mai ducea din când în
când la vreo femeie să-și potolească dorințele
trupești, păstrând totuși o anumită discreție, părea
să nu o deranjeze deocamdată. Considera că treaba
asta nu-l făcea mai puțin bărbat. Oricum, Leonard
avea nevoie de o femeie în mod constant. Iar ceea
ce se întâmplase azi între ei și în noaptea aceea în
hambar puteau dovedi ceva. Însemna că și ea dove-
dise că era femeie. Prin urmare, n-avea nici o pro-
blemă să împartă patul conjugal cu el și nu cu altul,
și de bună seamă în modul cel mai intim.

Gândul că ar putea dormi în pat cu Leonard
noapte de noapte, o făcea pe Bianca să se înfierbân-
te tot mai tare și să se înfioare de plăcere. Așadar,
și ea putea fi stăpânită de patimă. Dar nu era ceva
de care să-i fie rușine, căci părinții avuseseră grijă
să o facă să înțeleagă că nu era o problemă gravă,
dacă această pasiune era limitată doar la sfera căsă-
toriei și nu altfel.

Ar fi fost nepotrivit să pretindă că azi nu-i plă-
cuse deloc sărutul lui Leonard. Mai mult, și-ar fi
dorit ca acesta să nu se mai termine. Dacă în acele
clipe el ar fi vrut să o ducă în dormitor, cu certitu-
dine ar fi acceptat bucuroasă. În ciuda tuturor
lecțiilor de moralitate pe care le primise de la
părinți încă de când era o copilă, n-avea niciun rost
să încerce acum să se convingă că n-ar fi făcut-o.
Instinctul o avertizase încă de la început că exista
ceva irezistibil dincolo de puterile ei. Cu toate aces-
tea, nu înțelegea cum de tremurase trupul lui atât de
puternic înainte să fie cuprins de acea slăbiciune
care îl făcea abia să se miște. Iar ea rămăsese înfier-
bântată și neliniștită în același timp, pentru că îi lip-
sea ceva de care nu-și dădea seama. Ce era oare
acel ceva?

Dacă nu din altă pricină, cu siguranță astăzi s-ar
fi culcat cu Leonard numai pentru a afla ce anume
era acel ceva. Era sau nu îndrăgostită de el?
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Deși la început nu era Leonard omul pe care l-
ar fi dorit să-i fie soț, totuși ea îl iubise, dar în alt
mod. Era acea iubire a unei copile față de un adult,
pe care aceasta îl simțea apropiat și-l respecta ca
atare. Acum însă se întâmpla cu totul altceva în
mintea și sufletul ei. Avea loc un transfer al senti-
mentelor asupra altcuiva, nu asupra lui Leonard pe
care îl știa, iar acest lucru o punea în dificultate. Pe
lângă asta se mai adăuga și teama ei de singurătate,
care era aproape maladivă. De mică nu se simțea
bine atunci când era singură. Același lucru îl simțea
și acum, chiar dacă ea nu voia să arate acest adevăr.
În fiecare noapte de când venise la fermă, când
Leonard se retrăgea în camera lui, iar ea rămânea
singură, o apuca disperarea.

Dar și Leonard era la fel de singur ca și ea,
numai că pe el nu-l speria singurătate, ci cu totul
altceva. În ciuda actelor de bravură pe care le arăta
Bianca, el știa că era vulnerabilă în privința
bărbaților. Știa că din cauza singurătății va ceda în
cele din urmă, și că alt bărbat nu o să fie în stare să
țină la ea așa cum o făcea el. Acela s-ar fi lăudat
mai degrabă în stânga și în dreapta cu isprava de a
fi avut-o în pat, iar ea și-ar fi atras toată vina asupra
ei că și-a făcut familia de râsul lumii. Apoi, dacă
avea norocul să dea peste cineva pe care să-l
iubească atât de mult încât să-l accepte ca bărbat, în
mod sigur acela ar fi descoperit că ea nu mai era
virgină. Iar lucrul acesta însemna o mare dezamă-
gire, ceva total nebenefic la începutul unei căsnicii.

Așadar, analizând lucrurile din acest punct de
vedere, potrivit educației pe care o primise, nu se
putea căsători cu altcineva. Asta era gândirea ei în
acele momente. Și totuși, ținând cont de faptul că
lumea n-a stat pe loc, ci a evoluat de-a lungul vre-
mii, exista o șansă ca lucrurile acestea să fie privite
cu mai multă îngăduință acum. De ce n-ar fi fost
posibil și în cazul ei? Doar nu era ea nici prima și
nici ultima femeie care să treacă prin așa ceva.

Pe lângă toate acestea, Biancăi îi era teamă să
nu izbucnească o ceartă zdravănă între ea și
Leonard, care să-l facă pe acesta să ia hotărârea de
a pleca pentru totdeauna. O îngrozea gândul că se
putea întâmpla acest lucru. Deși n-ar fi vrut să-i
pese atât de mult, îi pasa totuși.

Se vedea alergând după el pentru a-l face să se
răzgândească, așa cum o făcea adesea în copilărie

cu lacrimile curgându-i pe obraz, când el îi întreru-
pea momentele de joacă și o lăsa singură, deoarece
trebuia să plece la treburile lui. Și acest gând îi adu-
cea un mare disconfort.

Care era oare hotărârea cea mai înțeleaptă în
privința pasului pe care trebuia să-l facă? se întreba
în sinea ei. Dacă nu voia să-l piardă, să-l scoată
complet din viața ei pe Leonard, cu siguranță nu
putea trăi cu el așa ca până acum, învinovățindu-se
mereu pentru ceea ce se întâmplase între ei, dar și
luptându-se în același timp cu dorința ca acel lucru
să se întâmple iar. Ce anume trebuia să facă pentru
ca lucrurile să meargă pe făgașul cel bun? se între-
ba ea ridicându-se de lângă pom oftând.

În timp ce-și scutura pantalonii de praf și de
cele câteva fire de iarbă, găsi răspunsul la întrebare.
Trebuia să-l facă pe Leonard s-o ceară de nevastă.
Dar lucrul acesta nu putea să-l facă dându-i un ulti-
matum, căci, asemenea Iordanului când își întoarce
cursul apei la Bobotează, el putea lesne să facă
pasul înapoi. Ea trebuia să facă în așa fel încât să
pară că propunerea venea din partea lui. Însă pentru
asta era nevoie ca ea să se comporte cu el asemenea
unei soții, făcându-l astfel să se uite la ea cu alți
ochi. Prin urmare, trebuia să nu-și mai piardă cum-
pătul din orice fleac, să fie docilă și adorabilă în
același timp, așa cum orice bărbat își dorește să fie
femeia cu care vrea să se căsătorească.

Fiind ambițioasă din fire, Bianca nu era genul
de femeie care să lase lucrurile să meargă de la
sine. Avea un crez al ei. Dacă îți dorești ceva cu
adevărat, trebuie să lupți, să te zbați pentru acel
ceva. Viitorul trebuie să ți-l faci, nu să stai și să
aștepți să se întâmple nu știu ce de la sine.

Prin urmare, pentru a fi sigură de reușită,
Bianca își făcu un plan. Până avea să se întoarcă
Leonard din oraș, era suficient timp pentru ca ea să
pregătească o cină copioasă la care să-l invite în
acea seară. Era sigură că procedând așa Leonard n-
avea s-o părăsească prea repede, ci avea să-și
dorească să rămână ore bune la discuție cu ea,
poate chiar toată noaptea, fără să mai țină cont de
faptul că a doua zi îl așteptau o mulțime de treburi
la fermă.

(fragment din romanul în lucru Bianca)
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Decor unic: un dormitor de baracă, pe litoral, la
„Spații verzi”; vreo zece paturi (câteva suprapuse), o
masă, două scaune şi un dulap. Pe sub paturi, valize de-ale
locatarilor. E o dimineaţă de vară. Toţi cei ce vor veni de
la lucru vor face cam aceleaşi lucruri:  îşi vor schimba hai-
nele, vor lua masa, ori se vor pregăti de somn sau de ple-
care.

Acțiunea se petrece în jurul anului 1960, în România.

Personajele:
Dan; Bătrânul; Barbugiul; Tablagiul; Pocăitul;

Visătorul; Băiatul; Ina; Tovarăşa

BĂTRÂNUL (Băiatului): Să ne grăbim, să nu scapi
trenul… Mă duc şi eu la lucru…

INA: După ce m-ai certat, atunci, noaptea, două zile
mi-a răsunat în urechi vocea ta…

DAN: Dac-ai fi purtat fundiţă albă, te-aş fi recunos-
cut…

BĂTRÂNUL (spre Băiat): Ştiam eu că-i deştept,
toată noaptea îmi vorbeşte – ca la carte. (Spre Dan:) Îmi
pare rău, băiete, că te mai certam uneori… Credeam că
eşti vreun leneş…

DAN: Lasă, moşule, noi doi ne înţelegem…
BĂTRÂNUL: Sigur că ne înţelegem. (Îşi ia toate

lucrurile cu care a venit dimineaţă.)
VISĂTORUL: Ce înserare!… Să te întorci acasă, de

la plajă, sau de la muncă ce importanţă are? –, să te
întorci alături de soţia ta…

BĂTRÂNUL (spre Băiat): Gata? Dă valiza, că ţi-o
duc eu până ne despărţim.

BĂIATUL: Tată… de dimineaţă tot vreau să-ţi
spun…

BĂTRÂNUL: Ce?!
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T E A T R U

În martie-aprilie, anul acesta, se împlinesc 60 de ani de la declararea triumfalistă a colectivizării socialiste a agricul-
turii în Republica Populară Română, în 1962. Ce a însemnat agricultura colectivizată, s-a tot spus; mai puțin s-a vorbit
despre ”victimele colaterale”, ca să mă exprim în termenii actuali. Născut în 1945, în Fedeleșeni, sat vechi, răzășesc, unde-
va pe lângă Strunga, am trăit din plin lichidarea chiaburilor și hăituirea țăranilor mijlocași, care erau adesea trecuți în rân-
dul chiaburilor, după cum voiau cei de la comună, iar astfel cotele pentru suprafețele lor de pământ erau mult mai mari,
adesea duble. În 1969, la examenul de admitere în recent înființatul liceu din Târgu Frumos, am fost primul admis pe lista
reușiților, urmat de trei fii de preoți. Peste câteva ore, lista începea cu al patrulea, fiu de țăran înscris în colectiv. Eu, exclus,
pentru că părinții nu se trecuseră nici măcar la întovărășire (acea formă în care țăranii întovărășiți puneau recolta la un loc
și o împărțeau funcție de suprafața cu care intraseră în întovărășire, indiferent dacă se îngrijiseră de recoltă – prășit, plivit,
recoltat la timp etc – ori nu); următorii trei fuseseră excluși de onor raionul de partid Târgu Frumos pentru că erau fii de
preoți. Anul următor, aceștia au intrat (părinții lepădaseră sutana) la licee mari din Iași, ajungând profesori universitari,
șefi de cinici chirurgicale, ingineri de excepție. Eu, pentru că părinții urmaseră sfatul profesorului meu de Română, Costin
Merișca, viitorul autor al romanului de succes Tărâmul Gheenei, s-au înscris la întovărășire cu un ogor de 10 ari și am
intrat la liceu, tot primul pe listă, dar la sesiunea din toamnă. Alte „colaterale”?! Multe, foarte multe! Hăituiți de „organe”,
cei care nu fuseseră arestați și închiși, au fugit pe litoral, să lucreze la „Spații verzi”, ajutori de bucătari în cantinele pentru
sezoniști, măturători, salahori la construcția vilelor și hotelurilor, în minele de cărbune ori la construcția barajelor. Sigur
că vajnicele noastre „organe” știau unde se „ascund” – important era că în satele de obârșie se crease diversiunea. Eu
însumi, în 1963 și 1965, vara, după clasa a XI-a și după primul an la Facultatea de Fizică, Universitatea București, am
„fugit” pe litoral, ca udător de noapte la „Spații verzi” ori ca ajutor de bucătar, pentru bani de o carte, un spectacol ori o
haină mai bună, pentru că părinții mei, foști gospodari de frunte în sat, nu câștigau mai nimic din munca lor de zi cu zi la
CAP-ul nou înființat cu forța în 1962.

Piesa mea de teatru Spații verzi, din care vă propun spre lectură fragmentul următor, scrisă în 1974, inspirată de cele
trăite, dar și cu gândul la viitoarele caractere ce, din păcate, s-au dezvoltat malefic deceniile următoare, a fost inclusă în
planul de repertoriu al Teatrului Mic din București de secretarul literar Radu Nichita Rapaport. Din păcate, cel care a fost
pus anul următor la conducerea teatrului văzuse, în scrierile sale, altfel colectivizarea agriculturii în România…



BĂIATUL: Ştii… la şcoală… 
BĂTRÂNUL: Ce-i cu şcoala? N-ai luat premiul

întâi? Ei, lasă, şi premiul doi e bun…
BĂIATUL: Ba am luat premiul întâi, dar ştii… La

examenul de maturitate… 
BĂTRÂNUL: Te-au trântit! Din cauza mea! Mie n-

au mai avut ce-mi face şi-atunci au lovit în tine… Au
ajuns să se lupte până şi cu copiii!… (Se uită în sus:)
Ha-ha! Există Dumnezeu… Unde-i, că vreau să-I dau
câteva peste ochi… Că de la El se trage ca păcatele
părinţilor să le plătească nevinovaţii de copii…

BĂIATUL: Tată… nu m-au trântit la examen… n-au
putut, au încercat să mă încurce, dar era preşedintă de
comisie o profesoară tânără, una frumoasă… care le tot
şoptea profesorilor ceva în latină, adică să fim drepţi şi
demni… Am răspuns bine, am luat zece la toate… 

BĂTRÂNUL: Da?!… Bravo! E bine… e bine că nu
m-ai făcut de râs… Ar fi avut ce se bucura duşmanii…
(Răsuflă uşurat:) Na, că mi-a venit inima la loc…

INA: Ce limbă străină ţi-ai ales la examen?
BĂIATUL: Limba latină.
DAN: De ce nu rusa? C-ai făcut rusă din clasa a

patra.
BĂIATUL: Latina înseamnă cultură, domnule.
DAN: Hm!… Şi eu care credeam c-o să fim înghiţiţi

de tehnică… 
BĂTRÂNUL: Care-i necazul?
BĂIATUL: Ştii… la şcoală… când m-am dus după

diploma de maturitate… 
BĂTRÂNUL: Da…
BĂIATUL: Nu mi-au dat diploma de maturitate… A

venit un tovarăş de la raion şi a luat-o… 
BĂTRÂNUL: De ce s-o ia?!
DAN: Să aibă şi el…
BĂIATUL: A zis că mi-o dă numai dacă matale… 
BĂTRÂNUL: Ce vrea de la mine? Să dau şi eu exa-

men?!
BĂIATUL (scoate o hârtie): …dacă matale semnezi

asta… 
BĂTRÂNUL: Ce?!… (Se uită la hârtie, apoi o

aruncă pe pat.) NU! Asta nu!!
DAN: Ce-i aia, moşule, ce vor? (Se uită pe hârtie.) 
BĂTRÂNUL: Să le dau pământul. Eu asta n-o fac!
DAN: De ce, moşule? 
BĂTRÂNUL: Cum de ce?! Că nu-l dau!
DAN: E soarta băiatului în joc. 
BĂTRÂNUL: Soarta băiatului?! Băiatul meu poate

sta acasă, în sat, să fie un gospodar de frunte; are tot ce-
i trebuie.

BĂIATUL: Dar eu nu vreau să stau acasă, tată!! Nici
măcar să cosesc nu ştiu. 

BĂTRÂNUL: Ai să înveţi. Ai învăţat tu altele mai
grele.

BĂIATUL: Tată, înţelege-mă; vreau să mă  duc la
facultate. Nu mă opri să stau acasă, că nu mă trage
inima. Eu visez să fac ştiinţă, tată!… 

BĂTRÂNUL: Pământul nu-l dau! Clar?!
BĂIATUL: Tată, mama te roagă… 
BĂTRÂNUL (apăsat): Maică-ta, dacă vrea, dacă

aşa crede ea că e bine, n-are decât să semneze pentru
partea ei de pământ. Eu, pământul meu nu-l dau!

DAN: Moşule… nu trebuie să-l dai nimănui. Asta-i
doar o formă organizată de muncă… 

BĂTRÂNUL: Tu să nu te bagi! Eu m-am băgat în
treaba ta?!

DAN: Moşule, e vorba de copilul dumitale… 
BĂTRÂNUL: Tocmai! Eu, pământul ăsta l-am adu-

nat cu greu, cu trudă de ocnaş, pentru mine, pentru copi-
lul meu, pentru copiii copilului meu… Dacă tu n-ai înţe-
les lucrul ăsta, eşti un prost! Degeaba ai scris cărţi,
degeaba ai făcut închisoare… Da-da, degeaba ai făcut…

DAN: Moşule, stai o clipă să-ţi explic…
BĂTRÂNUL: Ce! Crezi că eşti tu mai înţelept decât

toţi înaintaşii la un loc? Ascultă aici:  de mii de ani stăm
pe pământul ăsta. Au venit tătarii, hunii, turcii? Da!
Românul i-a înfruntat, sau s-a ascuns în pământ ori în
pădure până a trecut potopul. Dar niciodată nu şi-a pără-
sit pământul!… Aur?! Vin hoţii şi-l fură… Diamante?!
Se fac cenuşă când se-n tinde focul… Diplome, titluri?!
Azi sunt bune, mâine nu… (Pauză scurtă.) Dar pămân-
tul… pământul rămâne!… Şi tu crezi că pământul meu,
adunat cu-atâta trudă, am să-l dau aşa, pentru o diplo-
mă?!… Ehe!… Mai ai de învăţat până la anii mei…
(Spre băiat:) Şi zici că nu-ţi dau diploma…

BĂIATUL: Nu, tată… 
BĂTRÂNUL: N-au decât s-o ţină, să facă borş cu

ea. Că, dacă ţi-o fi scris s-ajungi om mare, ajungi şi fără
petecul ăla de hârtie.

BĂIATUL: Cum, tată, cum?! Ca să ajung, trebuie să
învăţ; şi lucrul ăsta îl pot face numai acolo, la universi-
tate. 

BĂTRÂNUL: Eu pământul nu-l dau. Dacă nu vor să
te primească la facultate, ai să stai acasă, vei îngriji de-
ale casei, or să se limpezească apele… şi-atunci om mai
vedea.

BĂIATUL: Până la limpezirea aceea, tată, am să
îmbătrânesc. Eu vreau să fac facultatea acum, tânăr, ca
să învăţ, apoi să aplic ce-am învăţat, să duc învăţătura
mai departe… 

BĂTRÂNUL: Să nu-mi ţii teorii, că ne certăm. Hai
să plecăm, că-i târziu. Te duci acasă, îi spui maică-tii…

BĂIATUL: Ce să fac, acasă, ce să fac?!
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BĂTRÂNUL: Ascultă…
BĂIATUL: Nu mă duc! 
BĂTRÂNUL: Ce-ai spus?!
BĂIATUL: Fără cererea de intrare în colectiv sem-

nată nu mă duc! 
BĂTRÂNUL: Atunci, stai aici. De mâine, ai să te

angajezi la Spaţii Verzi, că au nevoie de oameni la udat
florile. Eu cererea n-o semnez!

BĂIATUL: Tată! De ce m-ai mai dat la şcoală, dacă
acum mi te pui de-a curmezişul?! 

BĂTRÂNUL: Ce-ai spus?! Eu, de-a curmezişul?!
Eu, care toată viaţa am muncit pentru tine?! ’Tu-ţi…!…
(Se repede asupra Băiatului.)

DAN: Moşule… (Îl trage deoparte.) 
BĂTRÂNUL: Lasă-mă… Nici măcar n-ai în cine să

dai un pumn… Numa’ piele şi oase… Ce dracu’ îţi
dădea de mâncare acolo, la internatul şcolii, că de plătit,
plăteam cât pentru trei?!… (Categoric:) Te duci acasă,
ai înţeles?!

BĂIATUL (printre lacrimi): Da… 
BĂTRÂNUL: Să mănânci bine şi s-o ajuţi pe maică-

ta… Să-i spui ce ţi-am spus şi să-i dai banii. Înţeles?
BĂIATUL: Da. 
BĂTRÂNUL: Să-i spui că eu am să mă întorc.

Pământul acela trebuie muncit, muncit de ţărani de
neam, că n-o să dea alde Strâmbu cu sapa… Am să
vin… da’ să se mai liniştească apele… Şi s-aveţi grijă de
câine, să moară la casa lui…

BĂIATUL: Da, tată… 
BĂTRÂNUL: Aşa… Drum bun!…
BĂIATUL: Mulţumesc…
BĂTRÂNUL: Aşa… Eu mă duc, că-i târziu. (Spre

Dan:) Mă găseşti la magazie.
DAN: Da…
BĂIATUL: Tată!… (Se opreşte, dând de înţeles din

gesturi ce vrea.)
BĂTRÂNUL (s-a oprit în loc furios): Băiete, de

câte ori vrei să-ţi spun?!… (Categoric:) Îţi iei valiza şi
te duci la gară. Dacă scapi trenul ăsta, ai peste două cea-
suri altul… Înţeles?!

BĂIATUL: Da…
BĂTRÂNUL: Bine. (Iese bombănind:) Auzi ce

spune: că mă pun de-a curmezişul, eu, care toată viaţa n-
am muncit decât pentru el…

BĂIATUL (se lasă încet pe marginea patului şi
plânge.)

INA (îşi ia obrazul în palme): Dumnezeule!…
DAN: Ce-ai făcut înainte de-a fi ospătară?
INA: Sunt studentă la Istorie.
DAN: Ce an?
INA: Trei.

VISĂTORUL: S-au întors şi ultimii sezonişti… Ce
bine trebuie să fi fost la plajă!…

DAN (se apropie de Băiat).
BĂIATUL (ridică privirea spre el).
DAN: Ce-ai să faci acum?
BĂIATUL (surâde amar): Ce uşor se năruie vise-

le!… Poate… poate dacă rămâneam de copil acasă…
da, dar acum… acum nu trăiesc decât pentru ştiinţă…
Laboratoare noi, moderne… reactoare nucleare… cen-
trale atomice… Acum sunt vise, proiecte, dar peste
zece-douăzeci de ani, când eu oi fi matur, ele vor fi rea-
litate… cum realitate sunt acum hidrocentralele…
(Pauză.) Să mă întorc acasă… Credeţi c-o să iasă vreo-
dată un ţăran adevărat din mine?

DAN:  Poate un bun muncitor agricol.
BĂIATUL (încearcă să-şi stăpânească lacrimile):

Facultatea… viaţa de student… apoi Institutul de Fizică
Atomică… Eu vreau să fac Fizica acum, s-o încep de
tânăr… Soarta unui fizician, valoarea lui ca om de ştiin-
ţă, se decide până la treizeci de ani. Nu pot să aştept lim-
pezirea apelor… Hm!… S-aştept din cauza unei semnă-
turi… (Pauză.)

DAN (ia cererea): Am să încerc să-l conving eu…
INA (tresare): Dane, ce vrei să faci?!
BĂIATUL: Nu-l cunoaşteţi pe tata…
DAN:  Ba tocmai pentru că-l cunosc. (Iese. Pauză.)
VISĂTORUL: La treizeci de ani, omul se cheamă că

este matur, în floarea vârstei… La treizeci de ani, eu voi
avea bani mulţi, banii mei! Munciţi cinstit. Şi-am să mă
întorc în sat, la ai mei, şi-am să cumpăr pământ, pămân-
tul cel mai gras, cel mai bun; n-o să fiu un oarecare; voi
fi gospodar de frunte; fiecare vecin o să vrea să-şi dea
fata după mine… Am s-o iau pe cea mai frumoasă, mai
harnică, să aibă şi zestre; iar în noaptea nunţii, bătrânii
or să ne pună sub pat un jug de boi, să fim împreună şi
la deal, şi la vale… Şi-o să-mi fac o casă mare, cu prid-
vorul plin de flori… iar nevastă-mea o să aducă în casă,
odată cu ea, tot soarele!… În zilele de duminică, o să
ieşim la plimbare… noi doi la braţ, copiii, de mână,
înainte… Voi ţine fruntea sus, cu demnitate, pentru că
fiecare leu strâns va fi cinstit… Copiii mei vor învăţa la
şcoli mari şi eu o să fiu mândru de ei când vor lua pre-
miul întâi la fiecare sfârşit de an… Mă vor felicita pro-
fesorii că am ştiut să-i cresc şi să-i educ… (Şi-a luat cele
necesare pentru lucru.) De noaptea asta, car eu furtunul,
să fac muşchi… Vara viitoare, merg să lucrez în port;
acolo se câştigă mai bine… (Iese. Pauză.)

BĂIATUL: Mai bine m-ar fi bătut… Trebuia să
insist, să mă ţin de el… aşa m-a învăţat mama… (Se
gândeşte.) Nu… degeaba… îl ştiu eu… Facultatea…
studenţia… apoi institutul… S-au dus… Măcar dacă n-
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aş fi învăţat aşa de mult… (Plânge încet, ghemuit cu
fruntea pe genunchi.)

BĂTRÂNUL: (intră în fugă, urmat de Dan; vine
spre Băiat): Băiete… băiete… Băiatul tatii, ce-i cu
tine?! Doamne, ce-am făcut?!… Ce-i cu tine?!

DAN (se retrage lângă Ina.)
BĂIATUL: Ce-i, tată!
BĂTRÂNUL (îl măsoară cu privirea, apoi se

întoarce spre Dan): Ce-nseamnă asta?!
DAN: Care asta?
BĂTRÂNUL: Cu mine să nu mai faci glume de

astea, ai înţeles?! Auzi: că băiatul meu a leşinat…
DAN: Leşinat e puţin spus. Putea să moară.
BĂTRÂNUL: Dă-ţi cu palma peste gură, altfel îţi

dau eu!
DAN: Ţi-ar fi părut rău?
BĂTRÂNUL: Ai înnebunit dacă pui asemenea între-

bări!
DAN: Şi dumneata crezi că băiatul ăsta mai poate fi

viu dacă se întoarce acasă fără semnătură?! Ce crezi că
va face tot restul vieţii, ce crezi că va fi el toată viaţa?!

BĂTRÂNUL: Om, ce să fie?!
DAN: Un mort viu, asta va fi!… Ţi-a plăcut, nu, al

naibii ţi-a plăcut să stai „ţapăn în scaunul căruţei“ şi să
mâni caii doar din hăţuri, cu o singură mână… toate
fetele să întoarcă privirea, gospodarii satului să te vrea,
care mai de care, de ginere…

BĂTRÂNUL: Am muncit ani de zile pentru asta, am
flămânzit, când alţii stăteau sub acoperiş, eu umblam
prin viscol sau prin ploaie. Da-da, am muncit, nu mi-a
picat din cer!

DAN: Şi-atunci, de ce nu-i dai voie şi lui să mun-
cească, să poată ajunge şi el să meargă cu fruntea sus?!
De ce i te pui de-a curmezişul?!

BĂTRÂNUL: Eu?!
DAN: Da, dumneata! Dumneata i te pui de-a curme-

zişul!… Lasă-l să se ducă la facultate, să înveţe, să ajun-
gă şi el „mare“, să stea „ţapăn“ la pupitrul de comandă
al unei centrale hidro sau atomo electrice… astea-s idea-
lurile lui, cum ale dumitale erau gospodăria şi căruţa cu
trei cai!… Ce alta decât că i te pui de-a curmezişul
înseamnă refuzul dumitale de-acum?!

BĂTRÂNUL: Eu nu-l las?! Atunci, pentru cine mai
strâng bani dacă nu pentru el?!

DAN: Semnează cererea!
BĂTRÂNUL: Nu! Asta nu!
DAN: De ce?
BĂTRÂNUL: Dacă n-ai înţeles, treaba ta, eu nu mai

repet.
DAN: Şi ce aştepţi, ce speri? Limpezirea apelor?!

Te-nşeli, moşule! Apele s-au limpezit de mult; acum
doar se aşază în albia lor…

BĂTRÂNUL: Pe dracu!… Se aşază un timp… Apoi
vor revărsa…

DAN: S-ar putea să dureze ani…
BĂTRÂNUL: Aştept!
DAN: Aştepţi! – ca să te duci la de-a gata… La vre-

murile de răscruce, ţăranul adevărat nu şi-a părăsit
pământul – chiar dumneata ai spus-o! Dar dumneata l-ai
părăsit!… Şi-ascultă ce-ţi spun: cu sau fără nenorocita
asta de semnătură a dumitale, colectivizarea tot se face,
ţi-o spun eu, care văd limpede, ţi-o poate confirma şi ea
(arată spre Ina), care are simţul istoriei. Dacă dumneata
nu semnezi acum, acum când băiatul are nevoie, degea-
ba ai să te tragi cu mâinile de cap mai târziu, degeaba
vei vrea atunci să dai şi-un teanc de semnături, n-or să
folosească nimănui. (Pauză.) Nu semna. Da-da, nu
semna. Dar ştii ce te aşteaptă? Vei rămâne aici să uzi flo-
rile, cu dorul în suflet după casă, după îndeletnicirea
dumitale de ţăran, adevărata dumitale existenţă, iar când
vei prinde ocazia să coseşti din nou un petec de iarbă, ai
s-o faci cu limba scoasă – ai să te amăgeşti c-ai rămas
ţăran, dar nu eşti decât un biet salariat la Spaţii Verzi.
Uzi florile, aştepţi ziua de salariu şi te gândeşti la pen-
sie. Iar când ai să ieşi la pensie, dumneata, fostul ţăran,
ce-ai să faci?! Ai să te întorci acasă, în sat?! Ai să mai
ştii drumul de întoarcere?! Ai să-ţi mai recunoşti satul?!
Satul o să te mai recunoască?!… Ştii ce-ai să faci
atunci? Ai să mergi tiptil pe lângă gard, lătrat de câini şi
cu spaima în suflet că cineva, vreun sătean, te-ar putea
întreba: „ce cauţi pe aici, străine?“ Acasă ce-ai să
găseşti? Pustiu, dezordine, o curte în care-a lipsit mâna
unui bărbat; căruţa şi plugul vor sta în mijlocul grădinii,
roase de ploi şi vânt, ca o amintire a altor vremi; caii vor
fi îmbătrânit şi ei, vor fi tăiaţi, fierţi şi daţi la puii de
găină. Câte-un cal bătrân, înainte de-a muri, va fi neche-
zat, arătându-şi dinţii mari către cerul întunecat, dincolo
de care acum Dumnezeu doarme sau stă cu spatele la
noi. Stăpâne, stăpâne, – va necheza calul – ia hamul de
pe mine şi pune-l pe tine;/ Pune biciu-n cui,/ Că eu mă
duc la pui. Iar câinele, da-da, câinele din curtea dumitale
n-o să te recunoască şi-o să te latre ca pe un hoţ – va fi
alt câine, că cel pe care l-ai crescut dumneata va fi murit
de bătrâneţe… „Am fost eu vreodată stăpân aici?! – ai
să te întrebi. Am fost eu ţăran cu adevărat, sau a fost
visul meu din noaptea trecută?!“ Băiatul dumitale, cel
care a avut chemarea să stăpânească văzduhul, apele sau
atomul, da, el, cel care aşteaptă acum hotărârea dumita-
le, va fi un tractorist beţiv, care-şi va justifica patima
beţiei prin faptul că nu s-a realizat, (apăsat:) că tatăl lui
i s-a pus de-a curmezişul…

BĂTRÂNUL (îngrozit, istovit): Şi ce vrei?! Să sem-
nez?! Asta vrei?!

DAN: Vreau să fii alături de băiat, să-l ajuţi!
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BĂTRÂNUL: Să-l ajut?!
DAN: Da.
BĂTRÂNUL: Hm! Să-l ajut… Să-l ajut să-şi taie

rădăcina? De ce? În speranţa că, zburând, va rupe o floa-
re stearpă de pe-un vârf bătut de vânt.

DAN: Moşule, baţi câmpii.
BĂTÂNUL: Sunt câmpii mei, peste care eu stăpâ-

nesc cu sapa şi coasa!
DAN: Până când?
BĂTRÂNUL: În veci!
DAN: Pe naiba! (Arată cererea:) Cu sau fără semnă-

tura dumitale, colectivizarea se va face!
BĂTRÂNUL (arătându-se): Fără voia lui Ion?!

(Scoate coasa.) Nici un spic nu e secerat, nici un bob nu
încolţeşte, nici o brazdă nu se răstoarnă pe pământul ăsta
fără voia lui Ion! 

DAN: Moşule…
BĂTRÂNUL (spre Băiat): Băiete! Câţi gospodari

din sat s-au trecut la colectiv?
BĂIATUL: Ei spun să te treci matale întâi.
DAN: Şi câţi mai stau la casele lor?
BĂIATUL: Pe mulţi au venit noaptea şi i-au luat. Nu

se mai ştie nimic de ei. Alţii au fugit… muncesc în
mine, prin păduri…

DAN: …la Spaţii Verzi…
BĂIATUL: Femeile sunt bătute… sunt…
BĂTRÂNUL: Şi mamă-ta?!
INA: Doamne, aceasta e nebunie, nu mai e Istorie!
DAN: Ba e istorie, Istoria ta!
INA: Şi când, cum am s-o scriu?!
BĂTRÂNUL: S-o scrii?! Nu! S-o faci!
INA: Moşule… dar eu… eu sunt tânără… abia…
BĂTRÂNUL (apropiindu-se de Ina, transpus):

Fetiţo… am pământ bun, cel mai bun! În grădinile mele,
crengile pomilor se rup de fructe, iazurile îmi sunt pline
de peşti, oile fată câte doi miei, vacile abia-şi duc uge-
rele cu lapte. Casă nouă, frumoasă, cu faţa spre soare.
Curtea plină de păsări. Căruţă mare, de doi cai. Dacă dai
jos oiştea şi pui proţap, înjugi la ea doi boi, sau patru, să
aduci acasă rodul muncii. Valuri cu pânză de borangic,
ţesături de in, stofe din lână cu fir lung… Tu eşti ca
pământul meu:  pântecele tău e roditor, pieptul tău poate
hrăni urmaşi sănătoşi. (Îl prinde pe Băiat de braţ şi i-l
aduce în faţă:) Îl vezi? E os din osul meu de răzeş. E
verde ca un brad. Mai trebuie doar să-şi întindă rădăci-
nile ca un stejar, să nu-l doboare furtuna. Rădăcinile lui
vor creşte prin tine, înţelegi? (Hotărâtor:) Ia-l de braţ şi
fiţi fericiţi! Şi umpleţi-mi ograda cu nepoţi!… (Pauză.)
Altfel, el se va usca, tu te vei secătui… Luaţi-vă aici! Eu
vă voi da binecuvântarea părintească; el (arată spre
Dan) vă va fi naş… om pune foc barăcii acesteia pline
de gândaci şi şobolani şi ne-om întoarce acasă, la rostu-

rile noastre!… (Pauză.) Noi, toţi patru, putem fi cea mai
puternică familie din lume!… Pământul va rămâne al
nostru în veci!…

INA: Moşule… ai înnebunit?! Cum îţi închipui c-am
să mă întorc în noroi?!

BĂTRÂNUL: Noroi?! Acela nu-i noroi; e pământul
meu, muiat de ploile curate ale cerului… (Băiatului,
arătând-o pe Ina:) Băiete, la vârsta  ta, am înşfăcat fata
dragă de mijloc şi nu i-am mai dat drumul…

BĂIATUL: Tată!… Ţi s-au aprins minţile! Ce-i cu
dumneata?! Crezi că de femei îmi arde mie?!

BĂTRÂNUL (îl loveşte): Femei ai să găseşti destu-
le. Eu ţi-am oferit o nevastă.

BĂIATUL  (crescându-i vizibil personalitatea): Dar
nu vreau să mă însor! Nu mă interesează caii şi căruţa
dumitale. Visez la pupitre de comandă, la reactoare ato-
mice, la… Tată! Oamenii din sat or să moară departe de
casa lor…

BĂTRÂNUL: Din cauza mea?! (Îi întinde coasa:)
Omoară-mă!

BĂIATUL: Tată, nu-ţi dai seama? Dumneata mă
omori pe mine…

INA: Doamne! Ce zi! Nu mai pot îndura!
BĂTRÂNUL: Atunci, cum ai să poţi purta sarcini de

nouă luni jumate, când nu eşti în stare să înduri o zi?!
BĂIATUL: Am venit degeaba. Visele mele…
BĂTRÂNUL: Eu pământul meu nu-l dau! Mai bine

omoară-mă. E ultimul meu cuvânt!
(Pauză lungă.)
DAN (îi arată Băiatului spre cana cu apă): Du-te la

robinet şi umple-o…
BĂIATUL (ia cana şi iese).
DAN (flutură hârtia de înscriere în colectiv):  Ei,

moşule…
INA (a pregătit stiloul).
BĂTRÂNUL: Eu nu pot semna!
INA (îi întinde stiloul lui Dan.)
DAN: Te-ajut eu.
BĂTRÂNUL: Noaptea i-aş visa pe tata şi pe bunicul

cum vin să mă strângă de gât.
DAN: Noaptea n-ai să visezi nimic: vei sta aici, să

uzi florile. (Pauză. Se uită la Ina, care dă din cap în
semn că da. Dan semnează hârtia. O arată bătrânului:)
O recunoşti?

BĂTRÂNUL: În clipa asta, ar trebui să vă iau la
amândoi gâtul cu coasa… Dar ne-am păcătoşit, iertân-
du-ne mereu aproapele…

DAN: Copilul dumitale ar rămâne orfan.
BĂTRÂNUL: Copilul meu a rămas deja orfan! (Se

roteşte în jurul Inei, atingând-o cu vârful coasei:) O
clipă am crezut că mai meriţi să porţi în pântecele tău
sămânţă de răzeş…
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INA: Şi să stau toată viaţa desculţă, plină de
noroi?…

BĂTRÂNUL (îl arată pe Dan): Asta ţi-o fi spus-o
el, sau alţii la şcoală. În zilele de sărbătoare, Maria mea
era cea mai elegantă şi mai fericită femeie! Masa noas-
tră era cea mai îmbelşugată!… Dar… au venit apostolii
mincinoşi… (Arată hârtia semnată:) Ne-am ticăloşit…

BĂIATUL (intrând): Am adus apă rece.
BĂTRÂNUL (se întoarce cu spatele).
DAN (îi dă Băiatului hârtia): Fugi să prinzi trenul.
BĂIATUL (bucuros): Tată!…Îţi…
BĂTRÂNUL: Du-te cu Dumnezeu! El să te aibă-n

pază! Şi s-o săruţi pe mamă-ta din partea mea.
BĂIATUL: Da, da… (Grăbit:) Săru-mâna, tată!

(Iese.)
BĂTRÂNUL (se întoarce, uitându-se lung spre cei

doi.)
INA (înfruntându-l): Uită-te la mine! Cum ţi-ai

putut închipui c-aş fi acceptat?!
BĂTRÂNUL:  Hm! Vrei unul ca el. (Îl arăt pe Dan.)

Matur, deştept, are oricând gata o vorbă frumoasă… Tu
eşti tânără, plină de viaţă, dornică să fii femeie…
Femeia cui?! (Arată spre Dan:) Mădularele lui sunt
moi, pline de reumatism. Pe ele scrie: Canal, Aiud,
Piteşti, Gherla…

INA (se uită speriată spre Dan):  Deci… îl cunoşti
pe bucătarul-şef… 

DAN: Ca să supravieţuim, prindeam ziua şerpi prin
stuf. Seara îi dădeam bucătarului-şef să-i fiarbă. Până
într-o zi, când am fost turnaţi. Bucătarului-şef i-au prăjit
bărbia pe plită… Iar mie… (Se opreşte.)

(Se aude un tren.)
DAN (fetei):  Dacă te grăbeşti, mai poţi prinde tre-

nul…
BĂTRÂNUL: Veţi fi o familie respectată, îndestula-

tă, copiii vă vor creşte în cinste şi demnitate…
INA (se smuceşte din atingerea Bătrânului):

Aiurezi , bătrâne! (Se uită spre Dan, care o ignoră.)
Dane, spune ceva!

DAN: Auzi? Trenul a plecat…
INA: Hm!… Care tren? (Pauză.) De câtva timp, vin

la cantină nişte bărbaţi… manieraţi, eleganţi… Vor să-
mi ofere flori. Fiecare mă invită să facem o plimbare la
Cazinou, să ne cunoaştem… Cred… cred c-am să
accept… (E gata să iasă.)

BĂTRÂNUL: Bastarzi! (Ina întoarce capul spre el.
Bătrânul precizează:) Şi-o să ai parte de bastarzi!…
Sărmană Românie!

INA (iese).
DAN (oftează):  Ce zi lungă!… Doamne… ce-am

făcut pentru ţara mea?! 
BĂTRÂNUL (trage cu piatra pe gura coasei): Nu te

aude. Azi s-a întors cu spatele la noi şi doarme. (Despre
coasă:) Am ascuţit-o… (Se privesc lung.)

DAN: Se putea altfel? Ştii totul despre mine! Şi-
acum ce mai vrei? Spune!

BĂTRÂNUL: Cel mai simplu ar fi… (Arată spre
gâtul lui:) Dar nu! Nu acum. Atunci, când ai semnat, tre-
buia să-ţi iau gâtul… Acum… va trebui să ne supor-
tăm… Hai că se înnoptează. Om uda florile împreună,
să le fie frumos şi bine turiştilor… În mireasma florilor,
pe iarba moale, se plămădesc uşor bastarzii… (Pauză.)
Mâine, la ziuă, tu o să-ţi iei sacul cu hârtii şi-o să te duci
pe malul lacului, să-ţi lingi din nouă rănile… Eu, dacă
mai apuc ziua, voi lua din nou coasa şi-am să mai salvez
vreun petec de verdeaţă… (Brusc:) Pentru cine?! Pentu
fiul meu? Dar am avut eu urmaşi?! Am avut eu căruţă cu
doi cai, am avut pământ, casă mare, vaci, hambare
pline? Am luat-o eu de nevastă pe Maria, care mi-a
dăruit un fiu?! Nu. Eu, de azi, nu mai am urmaşi. Sunt
ultimul fecior de ţărani… (Brusc, apare Dan:) Ştii că n-
aş fi putut semna hârtia aceea? Sunt analfabet. Mă pri-
cep să citesc doar în stele şi să scriu cu coasa – în urma
coasei mele rămân brazdele de iarbă… uneori sânge…
(Pauză.) Azi am cosit iarba lângă Cazinou… Mâine…
mâine… Până mâine mai e o noapte. (Spre public:) Şi
cine ştie cât de lungă va fi noaptea asta?!… Câţi dintre
noi vor muri? Iar din cei rămaşi, câţi vom mai merge
drepţi, cu fruntea sus, privindu-ne unii pe alţii, cu seni-
nătate, în ochi? (Pauză. Lui Dan:) Ei ţi-au muiat mădu-
larele, dar ai rămas tot deştept, vorbeşti şi scrii frumos…
Dacă-ţi luam gâtul, rămâneam singur – şi ei abia aşteap-
tă! Asta aşteaptă! (Pune coasa în mâna lui Dan, apoi
iese.)

DAN (rămâne mult timp locului. Cercetează tăişul
coasei, apoi se joacă un timp cu ea, parcă ar vrea să se
sinucidă. Surâde:) Hm!… Are dreptate bătrânul…
Bătrânii au întotdeauna dreptate. Ar fi cel mai simplu…
(Aruncă pe pat coasa.) Trebuie să ne suportăm… până
s-or revărsa apele din nou… (Se pregăteşte de plecare.)
Să mă grăbesc. Mă aşteaptă florile. Florile mele…
(Fredonează:) „Vino, mamă, să mă vezi,/Vino, mamă,
să mă vezi…“ (În difuzoarele sălii creşte în intensitate
sonoră acompaniamentul ochestrei, în timp ce cade).

– CORTINA –

[iul. 1974 – ian. 1978]
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„după moarte, adăugă stins cronica-
rul,/ am spune că privea/ după o pasăre”

Între reperele de referinţă ale echinoxis-
mului – este vorba de revista studenţească
„Echinox”, apărută la Cluj, în 1968 şi care
a impus o tradiţie şi o stare de spirit în lite-
ratura noastră – se află poezia lui Ion
Mircea, autor aflat printre fondatorii publi-
caţiei. Trei sunt poziţiile sau tendinţele pe
care le-a propus echinoxismul, în devenirea
sa de mai bine de cinci decenii: asimilarea,
promovarea cvasi-programatică a esteticii
şi ontologiei blagiene, cu a sa pondere spi-
ritualistă acordată poeticităţii; predilecţia
pentru „peisajele metafizice”, „realul din
real”, cum îl numea cineva, în replică

(polemică) la orfismul intens promovat de
neomodernismul „regăţean” al generaţiei Nichita
Stănescu; în sfârşit, o anume aplecare manieristă
de a meşteri savant şi „neutraliza” cuvântul des-
prins de sens, prin a-l trece prin intradivinul con-
templativ, modulându-l în voie. Se adaugă şi alte
calităţi care au consolidat blazonul unei eredităţi
generoase: constanta ideii de resacralizare a lim-
bajului poetic şi eschiva de la excesul metaforic;
impresia de laborator, cu promoţii succesive de
tineri care-şi transmit merituos ştafeta, de „şcoa-
lă” publicistică, sobră, disciplinată, fără atitudini
rebele, stridenţe ori scandaluri nocive, întreţinând
constant legătura cu Olimpul modernist interbe-
lic. Lucian Blaga rămâne modelul şi idolul arde-
lenismului, al seriilor succesive de echinoxişti,
meritul lor fiind acela de a fi impus ca atitudine,
în spiritul public, „ştiinţa obârşiei noastre”, de
care vorbea odată, de mult, B. Fundoianu (v.

Literatura Ardealului, „Rampa”, 11 apr. 1921). 
Situarea aceasta o găsim şi la Ion Mircea, ori-

ginar din orăşelul Sărmaş, judeţul Mureş, n. la 1
sept. 1947, apărut odată cu gruparea iniţială a
„Echinoxului”, ca student al Facultăţii de
Filologie din Cluj Napoca, secţia română-italiană
(promoţia 1971). O vreme a fost muzeograf şi
publicist, iar între anii 1990-2000 devine redac-
tor-şef al revistei „Transilvania” din Sibiu, apoi
secretar al Asociaţiei Scriitorilor şi preşedintele
Centrului European de Poezie şi Dialog cultural
Est-Vest „Constantin Noica” din Sibiu, după care
e numit director al Direcţiei Românii din Afara
Ţării, la Institutul Cultural Român. Masiva anto-
logie de autor Saga păpădiilor (578 pagini,
Editura Şcoala Ardeleană, 20]8), proiect dedicat
semicentenarului revistei „Echinox”, îi configu-
rează întreaga activitate poetică, fiind alcătuită
din patru secţiuni: I – recapitulează cartea de
debut, Istm (1971), şi consemnează prima reedi-
tare integrală a acesteia după 47 de ani; II – o
selecţie din ulterioarele volume, Tobele fragede
(1978), Copacul cu 10.000 de imagini (1984),
Piramida împădurită (1989), Şocul oxigenului
(2002), Pororoca (2004), Terra ballerina,
Manuscrisul din insula Elefantina (2012), la care
se adaugă poemul dramatic Corabia lui Noe; III
– secţiune rezervată volumului Materia care ne
desparte, apărut în 2017, la Editura Junimea din
Iaşi; IV – Referinţe bio-bibliografice. Mai sem-
nează piese de teatru, scenarii radiofonice şi de
film, proză, eseuri, traduceri. Ţine mult la cartea
sa de debut, pe care a vrut s-o reconstituie întoc-
mai, deoarece din materia ei s-au dezvoltat volu-
mele ulterioare. Pentru Ion Mircea, poezia
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înseamnă „mirarea fiinţei în zori spre cuvânt”,
„mireasma ce-şi caută floarea/ în moarte”, cum o
descrie în Istm, căutând semnele ascunse în insu-
la fiinţării, „cripta de cristal” – firida din tenebre-
le nopţii. Poetul dezvoltă pe alt nivel concepţia
blagiană, închipuind un idiom primordial prin
care să fie desluşit meleagul de taină ce leagă
două tărâmuri, cel pământean şi cel celest, între
care naveteză sufletul ca o pasăre migratoare,
istmul cel de dincolo de somn şi de dincolo de
moarte. Tema e vagă şi aridă, dar izbânda ei stă în
colecţia de mărturii eterice, descoperite în spaţiul
interiorităţii profunde. Comuniunea cu combustia
anamnezică, încremenită dincolo de graniţa
amintirii, poate fi dată în seama poeziei şi a pute-
rii sale de a sonda profunzimile, asta în regim de
consonanţă mereu exersată cu imemorialul. Mai e
nevoie de farmec mult, de încântare, de inefabil...
Aflăm astfel „cheia” poeticii lui Ion Mircea, cău-
tând în vârsta de aur a (pre)infantilităţii puntea
spre neştiutele „grădini ale stelei” din seninuri:
„se afla atâta mărgăritar de mult/ alb, scorburi de
var/ din celălalt tărâm luminându-l, băiatul/
(gâtul de cremene) de la un altul/ aprinzându-şi
torţa va fi recunoscut:/ glasul neîntremat, părul
stins,/ la prima inelare – corolă/ în pridvorul som-
nului...” (Dincolo de câmpul cu maci). 

„Dacă dorm, nu eu/ dorm// iată, ne amin-
tim,/ o pasăre...”

Poezia astfel „aprinsă”, ca o făclie a cugetului,
sugerează căile enigmatice spre nepătrunsul exis-
tenţial, divulgă în murmur traiectul invers, spre
primordiile fiinţării. Simbol al discreţiei sufletu-
lui în ascunzişurile lui diafane, lebăda este aceea
care însoţeşte (şi favorizează) trecerea între tărâ-
muri, devine o călăuză fidelă şi înţeleaptă, de
unde straniul îndemn al poetului ca la despărţirea
de viaţă în preajmă să-i fie pus neapărat un ou de
lebădă (!): „Aplecat din vârsta mea de crin/ cu
mâinile prea subţiri/ întinse afară din somn/ pot
să fiu cântărit cum stau în mâini...// înţeles cu ai
mei după moarte/ să-ţi fie închis alături/ un ou de
lebădă – nesfârşit/ îmi pare gâtul tău/ şi nu ştiu ce
cânţi. poate cânţi -/ spre a/ rămâne și eu/ cu prima

liniște/ aproape/ de istmul alb și-nmiresmat,/ în
locuința mea lacustră,/ în vârsta mea de crin.”
(Istmul) Aşa pare să arate regresiunea spre
„prima linişte”, tihna iniţială, tema obsedantă a
poeziei lui Ion Mircea. Crinul cu şase petale, des
evocat în Paradisul lui Dante, simbolizează în
alchimie legătura dintre foc, aer, apă, pământ,
metal şi duhul creator. Centrul crinului reprezintă
comuniunea dintre aceste elemente, din care
rezultă spiritul. Sunt detalii pe care poezia şi le
asumă în subsidiarul ei discret.

Mărturiile despre călătoria sufletului şi desti-
nul său în istmul sideralităţii au trebuinţă de un
limbaj ezoteric pe măsură, de un textualism sibi-
linic, cu labirinturi de sens şi figuri iniţiatice, pre-
luând „semnele” sau „fagurii lucitori”, din genu-
nile somnului. Nu face decât să dezvolte, să apro-
fundeze o aspiraţie blagiană de cunoaştere, apro-
piată de consumul metafizic. Spunea într-un
poem autorul Nebănuitelor trepte: „Suflete,
prund de păcate,/ eşti nimic şi eşti de toate./
Roata stelelor e-n tine/ şi o lume de jivine./ Eşti
nimic şi eşti de toate:/ aer, păsări călătoare,/ fum
şi vatră, vremi trecute/şi pământuri viitoare./
Drumul tău nu e-n afară,/ căile-s în tine însuţi./
Iară cerul tăau se naşte/ ca o lacrimă din plânsu-
ţi” (Suflete, prund de păcate). Ion Mircea conti-
nuă aceeaşi cale a hermeneuticii imaginare, din
legenda elementară a fiinţei, apelând cam la ace-
leaşi concepte ale marelui înaintaş. Într-o primă
noimă de luat în seamă – viitorul înseamnă recurs
la trecutul ancestral, întoarcere la „sfârşitul
retras”: „Demult într-un sfârşit îmbrăţişat cu
văile/ retrasul nostru suflet pisc va avea, Spirit/ al
norilor în toate urmând / tărâmul tău/ ce pur se
dizolvă în lacrima serii.// aproape fără vârstă
fiind/ noaptea întinşi pe o punte / împodobit cu
fiinţă lemn de tamaris/ în blândul adânc dormim
cu întrebare” (Centură de rouă). O a doua noimă
– recuperarea reminiscenţelor despre istmul sau
meleagul „de unde cu uimire venim” are în copi-
lărie „orânduirea raiului”, cel fără memorie,
„luminişul” iniţial al fiinţei: „Cu mersul meu din
copilărie trece întunecimea/ de nelinişte mărginit
a fost somnul/ ca istmul de unde odată/ înaintea
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zeilor am cules roua...” (***). A treia noimă –
somnul este acela care induce revelaţia, punând
la încercare „clarul către sine” al poetului: „trecu-
tă adormire – ne amintim poetul,/ ori nimeni de
atunci să se stingă/ de nimic atins, doar voind:/
mireasma ce-şi caută floarea/ în moarte” (***). În
sfârşit, a patra noimă se referă la depăşirea limi-
telor limbajului, îndepărtarea de rigorile de fle-
xiune şi sintactice, prea înrobite realului, năzuind
la starea zero a comunicării divin-pământeşti: „şi
iată norul clipind/ în sufletul care a părăsit./ o
lege/ a lui urmând seninul./ pe muntele cu pustiu
în spirit...” (Lacul); „atâtea cuvinte înmiresmează
cerul./ în lumea dinainte acolo/ unde locuiesc
povestitorii” (Oglinda lui la mijloc).

Cuvintele adoptă topica barocă a încifrării,
ducând în spate un travaliu estetic puritan, cu o
geometrie riguroasă, complice oarecum poeticii
pretioase a lui Ion Barbu. De aceea fiecare vers
pare desprins dintr-un mediu incantatoriu, purtă-
tor de latenţe „inspirate”, provenite dintr-o lume
extatică, de spectacol asociativ insolit. Puntea
spre dincolo se arată în somn, nu oniric, ci vizio-
nar, ca o fereastră spre „clarul dinainte”, invitând
la „desprindere”: „În somn când/ încredinţat că
eşti viu unul/ dinlăuntru te aduce/ la fereastră şi
priveşte.../ cu uitate măsuri înseamnă că se între-
geşte dimineaţa graiului/ şi din panerul unde
dormi/ caută să-i răspunzi ales...” (Punte).
„Dimineaţa graiului” doar poate descrie marea
aventură a sufletului ieşit din cuib. Poetul este un
descoperitor de sine (de ipse), nu ca vizionar, ci
în sensul de a şti să incite, să provoace revelaţia,
starea de graţie, pentru care sunt necesare izola-
rea, ieşirea din social, asceza. Iată înfăţişată o
metodă de a intra în vrajă, de a găsi un idiom care
să destrame taina: „O beţie cerească aprinde un
ţinut al naşterii în depărtare./ graiul presimte şi se
împleticeşte ca un băiat străin./ singur dacă pri-
meşti forma trupului meu poţi încă dobândi/ unde
sunt, albire suavă, de ziua de altădată, tril/ când
pe oseminte păsăreşti fără greutate mă clădesc,/
din primele tale cuiburi şi măsuri.../ acolo însem-
nând că locuieşte frumuseţea şi depărtarea./ sub
faţa iazului, grai al meu./ citim în cer o zi de

vânătoare. încordează/ negura din tolba cu
săgeţi./ ochiul împăienjenit mă crede...” (i – o
beţie cerească...) Iată, poetul vorbeşte serios de
„un ţinut al naşterii în depărtare”, de întrupare, de
„cuiburile” sufletului care se destăinuie în locuri
agreste sau în spusele „citite în cer”: „Noi exis-
tăm încet și de demult,/ născătoare. Mă tem/ că
ochii mei sunt galbeni/ și dinspre alte lumini
foșnesc”. „De unde cu uimire venim?” „Cerul,
așa numesc eu atâtea, îmi este vestmânt...”. E de
înţeles acum de ce ţine atât de mult Ion Mircea la
volumul său de debut, locul unde sunt expuse
întrebările esenţiale pentru căutări de cursă lungă. 

„din somnul unui copil fulgerat/ noaptea în
somn/ după altă alcătuire/ ascuns”

„Eu sunt un biet vizuinar – spunea Ion Mircea
într-un interviu dat Iolandei Malamen, în 2003,
un bun documentar în cunoaşterea poetului –, îmi
duc veacul în vizuina mea la bloc, trăiesc printre
cărţile mele, cu mila lui Dumnezeu. Vizionar? Nu
cunosc poet român, în toată istoria literaturii
noastre, care să fi întrunit această calitate. Poeţii
sunt bântuiţi cel mult de viziuni lirice, de lumi
ficţionale, de utopii şi ucronii, de toate speciile de
coşmar imaginabile. Mediul lor predilect este
„irealitatea imediată”, cu termenii lui Marcel
Blecher. Vizionari cu adevărat au fost Sfinţii
Părinţi, nevoitorii Pustiei, care trăiau exclusiv în
orizont divin. Prin ce ar putea deveni poetul
vizionar? Presupun că prin clarviziune. În acest
sens, referinţele fundamentale rămân David psal-
mistul, Efrem Sirul, Andrei Criteanul sau Roman
Melodul. Ei, da, erau cu adevarat „persoane
îmbunătăţite”, „văzători în Duh”. Printre altele,
ştiau să facă şi diferenţa dintre viziune si vede-
nie”. Poemele lui Ion Mircea ulterioare volumu-
lui iniţial, cele de după Tobele fragede, devin o
colecţie de preţiozităţi agonisite din misterul fiin-
ţării, al nostalgiilor sufletului – această entitate
difuză, impersonală, picătură mângâietoare de
transcendenţă –, şi a pătimirilor sale în infernul
agitat al trupului, mărturii pe care doar poezia le
poate destăinui. 

În căutarea de reminiscenţe, conceptele slă-
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besc, se înmoaie, îşi pierd tăria, devin fulgurate în
fluxul extatic care înaintează calm în realitatea
insolită. Ce poate să semnifice de pildă prezenţa
feminoidă dintr-un poem în care se vorbeşte des-
pre semnul în palmă al unui dig despărţitor, ca un
„plâns împietrit” şi ameninţător al fiinţei? „Ea
mi-a fost totdeauna mult mai aproape decât pal-
mele mele, decât amprentele./ Amprentele-mi
lasă acest dig, acest plâns împietrit al/ fiinţei
afară, în materie, pe când ea şi-a lăsat înlăuntrul
meu acest dig, acest/ plâns împietrit./ Ca un omor
tăinuit,/ ea şi-a lăsat amprentele peste tot în mine
însumi./ Ea este-n mine, iar eu sunt împrejurul ei,
afară,/ pereţii, grădina,/ aura inconfundabilă a
oraşului, coroanele de fotoni/ ale caselor./ Eu
sunt împrejurul ei,/ afară, una din amprentele ei,/
amprenta acestui dig, acestui plâns împietrit în
materie” (Amprenta). Citit mai atent, poemul
divulgă faza în care trăirile autorului se conver-
tesc în act ezoteric. Dezlegarea unor atari enigme
presupune înţelegerea în conexiune a mai multor
topos-uri şi desişuri textuale – obiectele nu mai
sunt simple obiecte, iar subiectul nu mai e subiect
obişnuit, lumea ni se arată altfel expusă, oglindi-
tă. Textul devine sinuos, labirintic (figură baro-
că!), subiectul trebuie să depăşească nenumărate
limite, spre a se putea cufunda în abisul pre-exis-
tenţial, cu ordinea sa metafizică: „În rocile de
vârstă înaltă/ ne-am întâlnit: două pulberi magne-
tice./ lumile și-au pierdut uverturile/ și-au pierdut
geneza și odată cu ea seninul/ și iată-ne venind cu
amintirea unei lumi senine,/ meteoriți carbonici
ne aduceau valize cu diamante/ ca puii de rându-
nică aveam gurile purpurii și mai mari/ decât
capul/ verişor ne e soarele, strigam în întuneric
(…)// în rocile de vârstă înaltă/ două pulberi mag-
netice –/ îți mângâiam umerii, coapsele,/ ce
mulțime de brațe, de ochi și de tâmple,/ pântecul
tău ca magma era și ca nisipul mării și ca miezul
de pepene roșu/ iar colinele tale pururi verzi./ iată
de ce maseurii sunt orbi.// taci, omule,/ ești un
popor prea mic” (Două pulberi magnetice, vol.
Tobele fragede).

Accesul la enigmele lumii produce mutaţii de
superioritate în condiţia cognitivă a poetului,

intrarea sa într-o ordine aleasă. Iată ce scria Ion
Mircea în prefaţa conferinţei cu tema: Despre
mângâiere. Scurtă incursiune în metafizica atin-
gerii, susţinută la 5 iunie 2011, la Teatrul
Naţional din Bucureşti: „Sentimentul pur aristo-
cratic pe care-l încearcă omul mângâierii îşi are
obârşia într-un blazon ascuns, un blazon care-i
conferă omului un privilegiu rar: acela de a face
parte integrantă nu dintr-un ordin, ci dintr-o ordi-
ne şi anume dintr-o ordine cu sens. Omul mângâ-
ierii ţine de o ordine şi nu de una oarecare, ci de
una a iubirii: Ordo amoris. Cetăţean al iubirii, el
înţelege că nu putea fi aruncat în destin cum ai
arunca un zar pe masa de joc a unui cazinou. Nu
există hazard într-o lume ordonată divin, dacă
admitem că existenţa însăşi nu este produsul
hazardului pur. Or, ar fi cu totul în afara logicii să
atribuim hazardului creaţia existenţei universale,
şi oamenii de ştiinţă au denunţat tranşant această
teorie. Argumentul lor sună aşa: „Vârsta univer-
sului este infim de mică în comparaţie cu timpul
necesar unei «ordini produse din întâmplare».
Asta înseamnă că nu e posibil ca viaţa să se fi
născut printr-o serie de evenimente aleatorii”
(Friedrich Cramer). Din punctul nostru de vede-
re, teoriile evoluţioniste nu pot explica pasul pe
care omenirea l-a făcut de la atingere la
mângâiere. Vom spune, cu o parafrază la argu-
mentul de mai sus, că vârsta omenirii e infim de
mică în comparaţie cu timpul de care ar fi avut
nevoie pentru a se produce – exclusiv pe calea
evoluţiei speciei noastre – saltul de la  atingere la
mângâiere”. Cuvinte cu tâlc... Duhul Sfânt, în

Biblie zis Mângâietorul... Purtător de blazon aris-
tocratic, omul mângâierii aparţine ordinii divine a
iubirii, e integrat acestei ordini superioare, din
care izvorăşte viaţa însăşi. „Aruncarea în destin”
răsplăteşte această fuziune.

Pasionaţii în dezlegarea de semne ezoterice au
de găsit multe lucruri interesante în poezia lui Ion
Mircea. 
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O nouă carte de proză a lui Nichita
Danilov (Simfonia mută, editura Polirom,
2022) întărește liniile ferme ale portretului
celui care va împlini curînd șapte decenii de
viață, amănunt care nu are reverberații decît
asupra unei deveniri literare exemplare, cele-
lalte date, ținînd de existența biologică rămî-
nînd neschimbate pentru încă o mare întinde-
re de timp. Părînd mereu să se complacă între
ținuta fantastă a celui care oficiază în cadrele
unor religii atemporale și volutele
neașteptate ale unui jucător mereu imprevizi-
bil, el a reușit marea performanță de a rămîne
într-un uriaș contur original neschimbat în
datele esențiale, avînd însă privilegiul de a
nuanța, de a construi, de a îmbogăți mereu

sensuri și forme a unui discurs racordat mereu la
cosmos, ființare, mit, legendă, societate, în care
viziunile se suprapun, se intersectează mereu,
lăsînd loc să se manifeste parabolicului, tragicului,
grotescului, absurdului, sarcasmului, dramatismu-
lui, filosoficului, fantasticului, lirismului, sugerînd
mereu o altă ipostază a unui autor „pururi tînăr,
înfășurat în manta-i...”. Manta ce descinde din cea
a lui Gogol, poate, fiind însă cu siguranța a sa în
totalitate, a celui care, la ora actuală, este unul din-
tre cei mai buni prozatori români contemporani.

Nuvelele și povestiri adunate în acest nou
volum pot trimite, mai mult sau mai puțin, către o
lume filtrată de privirile unui narator „om-fantă”,
cel care, cu structura unui pozitivist întru totul cer-
tificat ca atare, amendează o lume a aparențelor, a
contorsiunilor existențiale, a incongruențelor. Spre
deosebire de o mare categorie a prozatorilor care
construiesc și motivează parcursuri ale unor perso-
naje bine desenate, Nichita Danilov e autorul preo-
cupat mult mai mult de ceea ce se află într-un fun-
dal mereu re-potențat. Din acest motiv, descoperim

mereu conținuturi de natură psihologică, esoterică,
religioasă, ideologică în sens larg, toate aceste,
fatalmente, avînd rolul de a tulbura și mai mult o
oglindă oricum nu tocmai clară, așa cum este pre-
vizionată de un narator căruia îi plac anamorfozele.
Atmosfera creată substituie, cel mai adesea, ceea ce
în alte cărți de proză ține de conținuturi, fapte, atri-
bute, comportamente. Într-o lume aparent recog-
noscibilă (păcălitor de recognoscibilă, cu trimiteri
la o geografie asumată a Iașilor) se derulează
povestiri ce nu se distanțează definitiv de o materie
narativă mai veche, adiționînd însă mereu noutăți
ce țin de modul de a vedea altfel datele venind
dintr-un arhetipal ingenios exploatat și rafistolate
apoi după reguli ad-hoc. De la un text la altul însă,
acestea se înscriu într-un registru mereu surprinză-
tor, deoarece, deliberat, fiecare dintre povestiri este
un alt mod de filtrare a emoțiilor, stărilor, ideilor ce
ne marchează existențele, reunite într-un nou arhe-
tip. În același timp, un narator iscusit parcă te lasă
să descoperi elementul mai mult sau mai puțin evi-
dent de la care poate porni povestirea sau, în alte
cazuri, spre un final la care ar trebui să se fixeze
semnificația.

Misionarul, textul care deschide volumul, este,
dincolo de orice, o demonstrație de virtuozitate iar
elementul ce ordonează curgerea textuală este
prezența unui desen ciudat (o creatură semi-repti-
liană) aflată pe un cearșaf pierdut într-o furtună
insolită asociată universului casnic. Fără detalii ce
ar trebui să pregătească un anume cadru, lăsînd
posibilități de manifestare atît narațiunii în cod rea-
list, cît și relatării în care se survolează neanunțat
granițele unui fantastic ce capătă dimensiuni apo-
caliptice, povestirea este un excelent semnal pentru
ceea ce vom descoperi în celelalte texte. Un narator
complet în tot ceea ce face știe să asocieze și să le
facă să semnifice ca atare toate semnele legate de
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manifestările oarbe ale exteriorului (furtuna cu
toate elementele ei) cu tot ce se petrece undeva în
zone obscure ale conștiințelor neexplorate, dezvol-
tînd un tablou demn de reținut ca atare: „...Și atunci
se auzi un vuiet. Și vîntul care se liniștise se porni
să bată cu furie. Geamurile începură să zdrăngă-
nească. Ușile se zgîlțîiră din țîțîni. O furie oarbă
cuprinse toată casa. Hainele începură să iasă din
dulapuri, zburînd valvîrtej pe hol. La bucătărie,
toată vesela se făcu țăndări. Părul femeii stătea ridi-
cat spre tavan. Din negru se făcuse alb ca laptele.
Toporul lepădat pe pardoseală se afla din nou în
mîna bărbatului, care mă privea amenințător. (...)
Pe unul dintre ele am văzut imprimată pentagrama.
Am vrut să-l prind și să-l arunc pe geam, dar
cearșaful se desprinse din mîinile mele și zbură
spre trupul gol al femeii, care, cu părul vîlvoi și
mîinile ridicate, îngenunchease pe hol. Cearșaful se
răsuci ca un șarpe în jurul trupului ei gol, aproape
sugrumînd-o”.

O altă perspectivă este în povestirea Casa mîi-
nilor. Sugestii spațio-temporale, atmosferă de mis-
ter, confuzie, culori mohorîte, ambiguitatea zi-
noapte pregătesc un alt registru, al unui straniu ad-
hoc, investit cu trimiteri spre locuri mult prea apro-
piate naratorului/ cititorului (strada Trompetelor,
strada Fulger, strada Marta): „Văzui brațul apărînd
din zid și retrăgîndu-se la loc, dispărînd în ceață,
apoi apărînd din nou și iarăși retrăgîndu-se, în
deplina liniște a nopții. Mi-am încordat auzul, nică-
ieri nu se auzea nici un zgomot. Eram înconjurat de
un aer surd, ca de pîslă. Cu un sentiment straniu, de
teamă amestecată cu dezgust, am deschis ușa și am
pășit înăuntru. Îmi simțeam ochii înroșiți de
nesomn, gîtlejul aspru și limba încărcată, ca după
nopți întregi petrecute într-o continuă orgie.”
Descoperim aceeași „poetică a elementelor” pe
care o știam din alte proze ale lui Nichita Danilov,
cu reguli mereu adaptate ce controlează transferuri
între lumi materiale și lumi sensibile, nu atît pentru
a construi schema unei povestiri pendulînd între
real și ireal, cît mai mult pentru a sugera stări indi-
cibile, puse pe seama unor personaje contradictorii.

Povestirea titulară (Simfonia mută) e cea mai
încărcată de semnificații, fiind și cea mai întinsă.
Putem bănui aici resorturi ascunse, prin care se
poate ajunge chiar la mecanismul povestirii în sine,

așa cum este perceput de autor. Sunt precizate deta-
lii care contează: căldura peste limită, alcoolul,
exacerbarea simțurilor, biografia ciudată a tacitur-
nului Val Gog, toate se asociază cu o apetență spe-
cifică pentru derularea de povești, de racordarea
unor date despre personaje și de trimiteri spre con-
texte culturale unificatoare: „Cam asta e povestea
mea legată de Otto, făcu Val. așezîndu-se pe o pia-
tră desprinsă dintr-o stîncă aplecată deasupra
țărmului abrupt. Ți-am povestit-o fiindcă Otto îmi
aduce aminte de doamna Scrumeda, De fapt,
invers. De fiecare dată cînd mă aflu în preajma
doamnei Scrumeda, îmi amintesc de Otto și de
întîmplările prin care am trecut. Și mai e ceva, dacă
doamna Scrumeda îmi aduce aminte de bătrînul
Otto, cățeaua ei îmi amintește de cîinele lui Ingmar
Larsen, despre care ți-am vorbit.” E o întreagă filo-
sofare despre moarte și viață, despre rescrierea în
stil rock a compozițiilor lui Beethoven, despre
Capitalul lui Marx, despre dragoste, mare, destine,
toate îngemănate în acea Simfonie mută pe care
personajul o va încheia „după ce nu va mai fi”. În
complinirea textuală mereu vizată, imaginea este,
de această dată, suficientă sieși, pînă dincolo de
existență, așa cum o arată finalul povestirii: „În
mijlocul camerei pustii, imaginea trupului meu se
destrăma în crepuscul”.

Băcănia doamnei Wanda deplasează interesul
narațiunii spre o lume sordidă, decupată cu aceeași
rețetă; de această dată, e vorba de un fel de „supli-
ciu” în care actul simbolic al arderii unei fotografii
de familie se întretaie cu o dublă posibilă
experiență, aceea a personajului investigat, respec-
tiv a personajului-narator; „...după ce dădea pe gît
două păhărele de votcă, începea să povestească ori-
cui se nimerea tot ce a pățit. Ba mai mult decît atît,
la un moment dat scotea din portmoneu fotografia
Hanrietei alături de cea a lui Roberto și le dădea în
scrumieră foc. (...) Asistam la acest supliciu, gîn-
dindu-mă la ale mele. Și nevastă-mea, Roberta, ce
coincidență, era plecată în Italia, unde avea și ea,
pesemne, un Roberto al ei, cu care-și împărțea
acolo traiul”.

Dacă în Colecționarul de suflete personajul este
introdus în lumea specifică de la început („Pacient
cu stadiu vechi al spitalului S., Pavilionul II
Bărbați, unde se interna din cînd în cînd pentru
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deparazitarea sufletelor de helminții vizibili și invi-
zibili, Remus obișnuia să-și facă promenada seara,
pornind pe urma sufletelor ce-și fluturau aripile,
irizînd aerul din jur”) într-o altă povestire,
Relatarea cheii franceze, naratorul imaginează o
modalitate de deformare a realității (pusă și pe
seama aburilor de alcool), pornind de la un posibil
tablou al muncii unui mecanic de mașină...și ajun-
gînd la o imagine absurd-bucolică ilară în contextul
relatării ca atare: „Și, privind mai bine acea mașină
ce duduia pe șosea, am văzut, deodată, că nu-i nici
pe departe mașină, ci o vacă. Și, privind apoi mai
cu atenție prin aburii alcoolurilor tari ce continuau
să se risipească pe asfalt și la înfățișarea acelui
muncitor, brusc am fost izbiți de faptul că acesta
nu-i nici pe departe muncitor, ci un ditamai ber-
bec”.

Cum am mai spus, fiecare text se transformă
într-un demonstrație pe cont propriu care arată
multiplele resorturi ale povestirii și disponibilitățile
de veritabil fachir ale unui adevărat scriitor de
proză modernă. Astfel, în Demonstrație, o povesti-
re ce părea să păcălească printr-un subiect banal
(soarta unei mașini vechi abandonate) se transfor-
mă într-un text ce oferă de toate, într-o rețetă
extrem de generoasă: ambiguități, trimiteri cultura-
le, foarte bune analize de comportament ale unor
personaje ce se apropie de devianță, imagini de o
anume proiecție a fantasticului bine temperat (pre-
cum apariția magistrului M.U. în carne și oase, cu
papion, favoriți și șapcă marca Sherlock Holmes,
ținînd o sticlă de șampanie în mînă”) ca, în final, să
asistăm la o posibilă desăvîrșire a imaginarului fan-
tastic (fie el și motivat, dacă ne raportăm la
predilecțiile bahice ale personajelor) cînd își face
apariția chiar tatăl personajului-narator care, e
drept, „trecuse de mult în lumea drepților.” Cît
privește ultima povestire din volum, Povestea unui
om foarte harnic, aceasta poate fi considerată o
replică ad-hoc dată imaginarului clasic, tratat cu
mijloacele atît de suculente modernității discursive.
„Habotnicia” personajului care a avut un accident
ce l-a costat „bărbăția” și l-a plasat în scheme
inițial de domeniul basmului capătă apoi note alar-
mante, personajul devenind un fel de perpetuum
mobile care nu mai poate fi oprit: „Noaptea, omul
harnic ridica gunoaiele aruncate pe străzi și mătura

orașul. Dimineața, mînuind cu dexteritate pămătu-
ful, săpunul, briciul bine ascuțit, penseta, drotul,
foarfecele, pieptenele, peria de păr și alte ustensile
de acest fel, le pregătea leneșilor, în același timp,
toaleta și micul dejun, pe care leneșii îl înfulecau,
de obicei, dormind cu gurile căscate, culcați în
paturi sau întinși pe trotuare”. Imaginea finală e în
consonanță cu un întreg cogito ce parcurge scrisul
lui Danilov. „Am vrut să îndrept lucrarea Ta,
Doamne, și, iată, am ajuns să-mi pun capăt zilelor.
Chiar dacă eu m-am lepădat de Tine, Tu nu mă
părăsi și nu Te lepăda de mine, Doamne! Ți-i las în
grijă pe acești nenorociți. Nu-i părăsi. Ai grijă de
ei”.

Nu sunt deloc mulți scriitorii care reușesc să
propună „lumi posibile” credibile, capabile să ger-
mineze un noian de întrebări și de nebuloase filoso-
fice, tot așa cum sunt foarte puțini acei care reușesc
să ofere o imagine nouă, convingătoare, surprinză-
toare și provocatoare a urbanului postmodern, cel
care foarte aproape de noi și greu de sondat dincolo
de mijloacele artei adevărate.

Nichita Danilov se află printre cei cu adevărat
aleși. 
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Pariul întotdeauna riscant al alcătuirii unei antologii
a fost câștigat la finele lui 2021 de către Șerban Axinte,
cel care, cu un subiectivism bine temperat de un real
simț al descoperirii valorilor, a încredințat editurii
Junimea volumul Poezie deschisă (reluând fericit titlul
opului din 1984), un concert pluripartit și polifonic sem-
nat de Nicolae Turtureanu. Nume binecunoscut sub
multiple ipostaze, autorul ni se înfățișează aici și acum
într-un întreg poetic, antologatorul selectând poeme
reprezentative din volumele Punctul de sprijin (1971),
Nocturne (1975), Pentru cine exist (1979), Poezie des-
chisă (1984), Ascunsa rană (1996), Atâta verde peste
cerul alb (2006), Penultimele (2014), acestora alăturân-
du-se câteva poezii inedite, grupate în final sub generi-
cul întunecat (Liviu Antonesei mărturisește că l-a tulbu-
rat și iritat cuvântul…) de Ultimele. De fapt, Șerban
Axinte a intuit cu precizie circularitatea creației poetice
a lui Nicolae Turtureanu (fapt vădit și în Cuvântul
însoțitor), mereu în căutarea poemului unic, a poemului
total care „poate fi scris doar printr-o recapitulare,
printr-o numărătoare inversă a clipelor ce compun,
deopotrivă, viața și poezia. Acest unic și total poem
poate să nu fie nici măcar scris. El se află suspendat
undeva între ideația poetului și putința omului”.

De la un capăt la celălalt, antologia edifică o poezie
reflexivă, o oglindă multifațetată a unui sine fragil și fra-
gilizat continuu de lupta necurmată între timpul imediat,
rapace și memoria nu întotdeauna vindecătoare, iar
această crâncenă bătălie, repetitivă și obsesivă, îl aduce
în starea de suspendare deasupra pragurilor de trecere:
„Lucrurile toate se scufundă în// ora în care nu pot să
rămîn,/ clipa pe care vreau s-o amîn/ iarba ce-a fost
înmiresmatul fîn/ ruga șoptită într-un grai păgîn/ laptele
supt la nesecatul sîn/  aerul ce înverzește-ntr-un plămîn/
sufletul tînăr, trupul bătrîn// Lucrurile toate se scufundă
în/ iia boltită pe un arc de sîn/ iubirea scrisă-ntr-un vers
păgîn/ coasa lucind prin sîngeratul fîn/ ora pe care nu
pot s-o amîn/ clipa când cele ce fi-vor – rămîn/ vieți
paralele înscrise în/ sufletul tînăr, trupul bătrîn”.

Nucleele de semnificare pornesc de la cele mai
vechi amintiri (copilărie, familia, locurile natale, încer-

cările dramatice ale primilor ani de viață), ramifi-
cându-se arborescent în miteme care hrănesc o
matrice fecundă, în centrul căreia viețuiește cule-
gătorul de semne ale memoriei: „era și dimineață
și seară./ bătea vântul/ fără să miște-o frunză./
încremenit balet.// și frații purtând casa pe umeri./
oh, nu îți fie frică (spuneau),/ o s-o mutăm mai
sus./ tot astfel și la ceruri te ridică?/ îi întrebam la
fel de revoltat și de supus” („Vis”).

Omniprezente, tușele ironice și autoironice
ori accentele ludice sunt tot atâtea false ambalaje,
în care este împachetată tristețea atotstăpânitoare:
„Viaţa poetului este pe cât de sublimă/ pe atât de
ridiculă/ oricum el cade în gura târgului./ Pe el îl
deschid chelneriţele/ cu cheiţele/ îl duc la culcare
bibliotecarele/ cu autocarele/ îl mătură măturăto-
rii/ odată cu zorii/ În acelaşi timp undeva, depar-
te/ poetul merge la arat, la semănat/ el ninge, el
plouă, el cade rouă/ el dă în leagăn copiii/ el amestecă
viii cu morţii, morţii cu viii.” („Starea poetului”). „Cel
mai greu e de ghicit trecutul”, strigă poetul într-un
pustiu fără iluzii, dar și fără scăpare; tânjind după elibe-
rare, el se izbește mereu de praguri vrăjmașe, ce nu pot
fi surmontate nici cu ajutorul aripilor: „Ceva, să intre
prin fereastra albă,/ o pasăre fără de cuib sau doar/ o
pasăre cu aripa rănită/ sau nici atât: o pasăre măcar.//
Sau altă vietate, spre exemplu/ o pasăre. Ceva rotund, în
orice caz/ și dacă n-are aripi va ști să-și zugrăvească/
cântecul verde-n lemnul din pervaz// Desigur, este liberă
să fie/ orice – un strigăt sau o piatră sau nimic –/ Totu-i
să intre prin fereastra albă/ să intre prin fereastra închisă,
vreau să zic// Și dacă are aripi va ști să taie sticla./
Oricum, să fie ceea ce numim/ pasăre-diamant, pasăre-
somn, pasăre-basm/ crescând din pana bunilor frați
Grimm// Dar nu-i obligatoriu, o, nu-i obligatoriu/ să
poarte-ntr-însa viață sau neviaţă/ și nici să aibă chip, ci
numai un contur/ al lucrurilor ce mor spre dimineață//
Poate să fie plânsul sau cântecul tău trist/ sau ochii tăi
lovindu-se de geam,/ totu-i să intre prin fereastra albă,/
să intre prin fereastra închisă, cum spuneam”
(„Fereastră”).
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Versatil, asemenea unui „zid care contururi n-are”
(„Nocturne VIII”), Nicolae Turtureanu ne previne ade-
sea, cu sinceritate crudă, că totul nu e decât un joc, o pre-
făcătorie care, paradoxal, tinde spre o pre-facere: „Se
întredeschide o gură de rai,/ să ne prefacem că mă
zideai.// Neagră-i zăpada, părul ţi-i verde,/ haide,
zidește-mă, tot n-am ce pierde!// Tălpile-mi sunt colbăite
și roase,/ se macerează lumina din oase.// Este zadarnic
să-mi mângâi genunchii,/ înfige-ți într-înşii albele
unghii// și îi întinde pe-un pat de mortar/ să mi se surpe
zidurile iar” („Joc de primăvară”).

Viața, un continuu miracol, e trăită augmentat, între
suprafețele reflectante ale poemelor: „Ei bine, poetul are
o mie şi una de vieţi/ și nu ştie pe care să o trăiască/ de
aceea încearcă mai multe deodată/ doar-doar o va nimeri
pe cea bună” („Starea poetului”). Pentru Nicolae
Turtureanu viața nu e, însă, un teren neutru, ci o multi-
plicitate de câmpuri de război, unde, îndărătnic, se refu-
giază „pe scara unui strigăt lung” și, de acolo, vânează
„locomotive şi trenuri lungi de marfă/ şi trenuri de per-
soane, gonind spre undeva”, în încercarea de a-și salva
lumea de la alunecarea în „neagră, apă a Sâmbetei”, afla-
tă vremelnic „la întretăierea/ sfintei și venerabilei vineri/
cu duminica putrezită”.

Dincolo de limitele pulsând aleatoriu, „cei învinși s-
au retras în tăcere”, însă învingătorii vremelnici caută cu
înverșunare semne tangibile ale trecerii („Trebuie să te
văd/ trebuie să mă auzi,/ taică, la care am pornit de mult/
și nu mai ajung” – „Conferință de pace în secolul vite-
zei”), în ciuda timpului care, apocaliptic, sancționează
orice încercare de eliberare: „Locuri pe veci pierdute.
Principiile sorții/ acționând mecanic, pământul exca-
vând,/ scoțând la suprafață ce-a mai rămas din morții/ pe
care noi, prin alții, i-am îngropat în gând.// Muzici de
fond, mixtură de stranii instrumente./ Piatră intrată-n
piatră și os trecut prin os./ Mass-media. Reclamă. Luări
de mituri. Lente/ intruziuni în tot ce a fost miraculos.//
La mesele tăcerii stau cei mai buni de gură./ Au gura
aurită – miniatural tezaur –/ Copilăria – pusă în ghips. O,
ce fractură/ demnă de coroniță din dafin și din laur.// Ca
într-un holocaust ne vrei pe toți grămadă./ Pământu-și
licitează, în Cosmos, loc de veci;/ Meci și înmormântare.
Pâine și circ. Paradă./ Final măreț de secol douăzeci!
(„Final de secol”).

Obsesia finalului și a ratării îl însoțește și-l macină pe
scriitor, mereu în căutarea leacului miraculos, dispus la
orice încercări, la orice plată, pentru a ajunge măcar în
preajma nedurerii: „Leac de-aș avea pentru bolile mele/
și timp de-aș avea, să le tămăduiesc/ și, Doamne, dac-aș
ști locul durerii/ să îl presar cu aer nelumesc// cum într-
un basm ne-nvață Sfânta Miercuri,/ să mă întind în patul
pângărit/ și să se facă Joi, și Sfânta Vineri/ să mă ridice-

n cer tămăduit.// Iar Sâmbăta să stau cu îngerii la masă/ –
un prânz întraripat și de pomană–/ și din alt cer s-aștept
să se pogoare/ cina de taină – adevărată mană –// Până la
miezul nopții – un film eteric,/ atemporal, asexual și de
import,/ somn concentrat, vise inexistente,/ la ora opt
scularea, viu sau mort.// Sfânta Duminică va izvorî din
plângeri,/ cu trupul înflorit ca suferința,/ vorbindu-le
mireselor uitate/ despre durerea facerii la îngeri.// Leac
de-aș avea, să-mi mântui neființa,/ de Sfânta Luni să-
ncep din nou să sânger.” („De leac”). Bate un vânt de
destrămare, aproape pagină de pagină, din poem în poem,
simțite, cele mai multe, ca pe niște exerciții pregătitoare
pentru moarte: „Doar lângă inimă purtăm fotografii,/ pe
care le privim mai rar, mai rar./ Parcă murim în ele, deși
mai suntem vii,/ lemnul lor fraged ca un trunchi apasă.//
Târziu, cu timpu-n degete vibrând,/le îngropăm sub pra-
gul de la casă.// Și nu putem nici înlăuntru sta/ și nu
putem păși nici în afară./ Și am călca. Și nu putem călca./
Într-un târziu călcăm, ca să ne doară.// Și pragul uită, de
un timp, să doară.// Numai nisipul mai rămâne, curgător/
vânt cenușiu, din creștet spre călcâie,/ murind pierdut, ca-
ntr-un urcior/ în care ni se fură noapte de noapte chipul.//
Și va mai trece timp și-o să rămână/ fântâna și urciorul și
nisipul” („Târziu, nisipul”).

Chemați la ospățul poeziei, ni se oferă, de-a valma,
caligrafii tandre („și-n cerul casei înflorește lemnul” –
„Nocturne VI”) și visuri erotice („aerul în crucea sânilor
tăi răstignit” – „Nocturne IV”), ruguri purificatoare
(„Mai facem focul? Mai aducem lemne?/ El arde de la
sine, ne-ncetat./ Ce-nseamnă, cât mai poate să însemne/
focul intens, scăzut, aglutinat...” – „Focul”) și impasuri
vag depășite („Mâine anul/ se-nnoieşte,/ viața joacă/ pe
trei dește,/ moartea-ntruna/ întinereşte!”). Asistăm fie la
o miniaturizare a universului, redus la dimensiunea unei
căni de cafea („Această zi ce trebuia să vină,/ această oră
ca o cupă grea/ și Buciumul care sub ploi se-nclină,/ ful-
gerul verde cum ne-ngenunchea.// Fără de sens, târziu,
or să se-arate/ în vase sacre semnele cerești,/ leșurile
noastre în neant pluti-vor/ precum cândva în zațul unei
cești.” – „Semne”), fie la o expansiune a acestuia, iar
între lumile trecute și cele posibile, asistăm la o veritabi-
lă lepădare de sine („În mine mă îngrop ca-ntr-un sicriu/
luând – ofrandă – sufletul tău viu.” – „De primăvară”).

Iubirea încearcă să salveze lumile, cele trecute și
cele viitoare, prezentul fiind prins ca într-un chihlimbar
fără scăpare într-un dat existențial, de unde strigă și se
tânguiește asemenea Psalmistului: „Ia, sînt și eu acolo
un hoț de humă,/ o îndurerare de oase./ Mă-nfrupt de pe
la mese simandicoase.// Dă-mi Poezia înapoi, Isuse
Hristoase!” („Poezia la Iași”). Explorator al tărâmurilor
iubirii, în multiplele ei nuanțe, poetul, „alesul, cel tras pe
roată”, cere tămăduire pentru „ascunsa rană”, cu toate
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simțurile la pândă, exacerbate: „Eu încercam văzutul să-
l văd cu nevăzutul,/ închipuiam sfârșitul în ce-i fără
sfârșit,/ Doctor Faustus tânăr, moşind necunoscutul/ fra-
gil, întruchipatul rotund şi aiurit.// Dar nu! Eu eram
somnul ascuns sub pânze grele,/ aerul brusc pe care prin
filtre îl sorbea.../ ferestrele închise ermetic, uşa-nchisă/
şi totul în tiparul etern cum dispărea.” („Contemplație”).

Iubirea poate irumpe atunci când te aștepți mai puțin,
scindată între o fotografie și o voce, între vizualul agre-
siv („Dar n-a fost să fie./ Cât poți iubi un personaj de hâr-
tie,/ o foto grafie?// Lună plină, drăcoasă, parșivă./ Și-a
căzut ceața. Seara, ca pe colivă,/ își înfulecă dimineața.”
– „Cât poți iubi un personaj de hârtie”) și auditivul cati-
felat, ambele ipostaze proiective rămânând la limita unui
departe-aproape metamorfozat în cuvinte: „Poți s-o
iubești până la capătul cuvântului,/ unde adoarme sune-
tul vântului.// Poți s-o iubești în păduri și-n altare,/ pe
catapetesme/ cu moartea pre moarte îngălată-n mires-
me.// Dar trebuie mai întâi s-o întrupi./ Vocea e o haită de
lupi/ Gonind căpriorul.// E gura flămândă și seceta care
visează/ Izvorul tămăduirii” („Cum poți iubi o Voce”).

În lumile lui Nicolae Turtureanu, acolo unde confe-
siunile se preling asemenea unor tăinuite lacrimi inte-
rioare, anotimpurile se suprapun („o toamnă ca un câmp
de maci” – „Panta rei”), și depărtările pot fi învinse doar
de iubire („Plasă dintr-o mie de fire,/ poezia se țesea din
iubire.”). O vibrație aparte au poeziile cu titlul „Jurnal”,
fărâme din sfărâmata, sublimata existență a Rodiei iubi-
te, poeme-recviem, printre versurile cărora ființa inte-
rioară s-a cantonat într-o încremenire de piatră:
„Toamna suge seva din vară./ Unde te-ai ascuns?/ E o
frumusețe de nepătruns./ E o sfâșiere sălbatică./ Doar tu,
sub pământ/ Rodie singuratică.” („Rodie”).

Alternativa la singurătate e o și mai adâncă, mai
amară solitudine („nu în fotografii privesc, nici în
oglinzi” – „În căutarea unui chip”), Eros și Thanatos își
dispută un interminabil joc de șah printre versuri, dărâ-
mând interioritățile reconstruite cu dificultate, „înflo-
rind și apoi destrămând ce-a lucrat,/ penelopă de vis,
nesfârșit zigurat”.

Percepem în unele pagini o limpezire a durerii, o
lepădare de sine și de ceilalți fără a mai aștepta cântatul
cocoșului lui Petru, precum și o anticipare a scadenței
implacabile: „... când va veni sorocul/ moartea-și va
face – impecabil – jocul,/ în schimbul unui surogat de
soclu/ punând o cruce unde mi-a fost locul,/ nume/pre-
nume; un vers ironic. Trocul/ care a înscris în zaruri
ne/norocul.” („Troc”). Jocul poetic adună, ca parteneri
de taină, nestatornici, melci, ciori, îngeri vestitori ai
bunătăților și ai spaimelor, ii levitând în văzduhul din ce
în ce mai tăios, purtător de sentințe imuabile („era o
întristare şi-o bucurie,// pentru ce-a fost, pentru ce n-o să

fie – „Nu ştiu nimic despre Ea”).
„Desprins în aparență de materia fierbinte a textelor,

poetul întinde o punte de complicitate cititorului” (Liviu
Leonte), invitându-l la o împreună-căutare de urme, ca
amprente ale disperării într-o pădure de semne ascuțite.
Aici, răstignit între „noapte chinuitoare” și „dimineață
pustiită”, un timp „când însumi eu mă-mpiedec de un
nume” („Când…”), crucificat între întâlniri și despărțiri,
„…rămas de-a pururi drept/ cu-o parte-n cer, una-n
pământ” („Lege”), între dorințe abia schițate și
interdicții de facturi diferite („Statuile nu au voie să
părăsească orașul” – „Euritmie”), sufletul înveșmântat
în așteptări tensionate întinde arcane între cer și pământ:
„Lacrima ta – frunză-n vânt,/ lespede grea pe mormânt.”
(„Numărătoare inversă”).

„Nicolae Turtureanu caută un punct de sprijin, într-
un ritual, mereu reluat, al (de)scrierii fiinţei în litera tex-
tului…”, ne previne Ioan Holban. Un duh de răzvrătire
străbate însă volumul, amprentând cu precizie un uni-
vers liric puternic individualizat, al interogațiilor clama-
te ori subînțelese, al conturărilor și estompărilor, al fan-
tasmelor care suprapun ziua peste noapte, întunericul
peste lumină: „Ziua este vocea repetată/ în zidul alb în
care m-ai zidit” („O definiție a zilei”).

Muzicalitatea aparte a versurilor (recognoscibilă nu
doar în poemele în stil clasic) însoțește cititorul ca o
mantră interioară, alături de inserții de voci aparent per-
turbatoare („Câteodată nici nu-i Voce,/ e doar o stampă/
pe simeza unui alt veac.// Iarbă de leac/ și durere
atroce.// Voce.” – „Cum poți iubi o Voce”). Poetul ape-
lează adesea la „metaforă gravă, de tâlc, de noimă”
(Călin Ciobotari), mereu surprinzătoare, camuflaj al
sensibilității creatoare și al lucidității necosmetizate.

Suntem martorii construcției și deconstrucției unui
„personaj” fabulos, căruia poetul trebuie să-i rămână
credincios până la capăt, până la visata evadare izbăvi-
toare. „Acesta-i cercul sau circul.”, concluzionează
amar autorul, închizând în traseul existenței poetice o
mitologie personală. „Poet al detaliilor” (Lucian
Alecsa),  cu timbru lesne recognoscibil ca „întruchipare
de dar ceresc” (Grigore Ilisei), Nicolae Turtureanu își
ordonează și reordonează lumile, când prăbușindu-se în
sine, când înălțându-se din abisuri și visuri numai de el
știute. Dacă adăugăm și faptul că pe coperta I se răsfață
„Alambicul de vise” a lui Dragoș Pătrașcu, ce pare
întruparea în imagine a unor poeme, ne găsim în fața
unei autentice prezențe poetice între revelații prisositoa-
re și îndoieli permanente. La mijloc, Poezia deschisă ca
o rană purificatoare, semn al unei creații solide, reper
valoric de necontestat în literatura română de la întretă-
iere de veacuri.
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Sub un titlu „cioranizat” (moșit, pare-se,
de Simona Modreanu, care semnează și un
Cuvânt însoțitor), parizianca Muriel Augry,
director (din 2019) al Institutul Francez din
Iași ne oferă, sub patronajul editurii
Junimea, în colecția Cuvinte migratoare, o
splendidă antologie bilingvă, în traducerea
Ralucăi Vârlan-Bondor. Fiindcă, Ne me
dérêve pas/ Necăderea din vis (2020), bene-
ficiind de inspiratele desene ale lui Dragoș
Pătrașcu, semnând și coperta volumului, se

vrea un popas bilanțier, scanând posibile decupaje
biografice; fără tușe energice sau truisme moralis-
te, insinuând – în urzeala textuală – o surdină
melancolică, răsfrântă într-o poezie solară, „hrăni-
tă cu lumină”. Să amintim că autoarea, doctor în
filologie al Universității Sorbonne, cu funcții în
diplomația culturală (Italia, Maroc și, acum,
România), cu premii înalte (al Academiei
Franceze, de pildă, în 1991) este poetă, nuvelistă și
eseistă, tradusă în numeroase țări. Pregătind acum,
la Cartea Românească Educațional, un volum în
cinci limbi: A l’heure blanche/ Ora albă, ceva mai
ardent senzorial, în pofida titlului. Și care, îndră-
gostită de „dulcele târg”, cu, se știe, o solidă
tradiție francofonă, gustă farmecul poetic al
orașului, aflând în poezie, în context pandemic, o
„barcă de salvare”, cum mărturisea.

Necăderea din vis este, ca promenadă poetică,
o invitație; „imagini puse sub lacăt de memorie por-
nesc la drum”, ne asigură poeta: „La cotitura viselor
sale/ Cuvintele alunecă în fum/ Și se fărâmițează în
mozaicuri orbitoare// Visele se strecoară/ O aură-
nvăluie clipa și-o sculptează// Interludiu țintit/ În
amurgul sunetelor”. Cândva copil visător, singura-
tic, refugiat în lecturi în locuri ferite, cerând buni-

cii (învățătoare de modă veche) să nu fie deranjată
(„nu mă scoate din visele mele”), Muriel descope-
ră, pe ecranul memoriei, „locuri lipsite de chip”. O
mare călătoare, de fapt, iubind, sub „nori cărnoși”,
vacarmul marin, „muzica nazală a plajei”, în veri
lichefiate, estompând, cu „albeți buimace”, contu-
rurile, când „valurile aleargă sub ochiul ciclopu-
lui” (precum în ciclul Exiluri). Sau invocând, „sub
ardezia cerului”, o geografie fără normă (v. Pour
sans soif rêver), chiar dacă oceanele sunt „doldora
de drumuri închise”. O cheie de lectură ar putea fi
distihul care urmează: „Dintr-un oraș în altul te
ghicesc/ Colorată mască a drumurilor noastre”.
Însetați de spațiu, pașii pelerinilor, cu „respirații
suspendate pe scara vântului”, traversează o
„încâlceală de vise”; o uimire resorbită, un specta-
col pacificat într-o notă fantastă, îmbrățișând
haloul irealității, sfidând caruselul orelor (v.
Transparențe), știind că, având „un drum în
mână”, „în cutia neagră o poveste se desface”.
Distileria viselor n-are răgaz; încalcă „hotarul de
mătase”, învață „alfabetul stării de zbor”, știind că
„arterele palpită/ În farandolele vieții” (v. Ecouri).

Citadină, poeta descoperă, sub invazia asfaltu-
lui, un oraș fremătător, oferind „Voluptăți vâscoa-
se/ Pentru un colț verde/ De veselie”. Sau un oraș
încremenit, trândav, învinețit, bănuitor, aprig etc.,
o citadelă rece (uneori), prinsă „în hamacul
perplexităților”, cu speranțe sugrumate, când „un
val de plumb copleșește memoria”. Alteori, dim-
potrivă, „cristale de jar” și „speranțe înroșite” pre-
gătesc/ vestesc bucuria: „Strada șuieră și e cuprinsă
de flăcări / Arsă de zenit// Trupuri înghițite de rava-
giile metalice/ Clocote/ Canicula unui oraș ce frea-
mătă de bucurie// Orele se destramă/ Se fac una cu/
Amărăciunile palmierului// O stea se topește/ O
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rafală se înalță/ Îți devorează cămașa albă/ Și-abia
atinge apa memoriei mele”.

Vise în galop, cuvinte nomade se perindă în
viteză, palpând nerostitul: „Cuvinte/ În derută// Pe
ecranul zilelor / Cuvinte rătăcitoare/ Dincolo de
istmuri// Cuvinte nomade/ Sfidând ce-i neîngăduit/
Abandonându-și carapacea/ Spre a rosti ce e de
nerostit/ La adăpostul focului indigo”. Bate, am
zice, „vântul absenței”, culegând „perle de dure-
re”. Chiar dacă o lună de abanos „alungă angoase-
le”, absența – citim în ciclul Culise – „se face carne
țipătoare”. Totuși, poeta pare a-și tempera trăirile,
savurând „savoarea absenței”: „M-ai învățat sune-
tul orelor fără cadran/ Savoarea absenței/ Atunci
când oceanul își pune sigiliul/ Pe mariajul între
cenușiu și verde”. Recunoscând, însă, că întâlnirea
e dorită iar crepusculul „ia foc”: „Aș fi căutat să te
zăresc/ În fasciculele intermitente/ Ale farului cen-
tenar” (v. Valul roșu). Și se anunță inevitabilă: „În
lacul ochilor tăi/ Paloarea unei ierni fără liman/
Atârnate-n crestele munților/ Tivite cu fir de omăt/
Drumuri fără capăt ce latră la ciudatul trecător/
Dintr-o seară venit”. Femeia, ca ancoră a vieții,
domolind setea, alungă „interstițiile plictisului”,
contopindu-se într-un suflu mut: „Ea a triat silabele
lumini/ Care plutesc fără vreo ancoră/ Cărora nu le
e teamă de furtună/ Și se oferă spre împărtășire// A
ascultat/ Tușele puse pe pânză/ Așezate în atinge-
rea umbrei// El a prins călătoria-n acorduri de chi-
tară/ Într-o vreme fără niciun loc/ Împăturită-n
puncte cardinale pentru a le sparge în ecouri// Așa
au urmat baletul marelui soare/ Și au cules valul de
pământ sub un reflex de omăt/ Într-un suflu mut”.

Împalidate în Necăderea din vis, trăirile se ero-
tizează discret în Ora albă. Peste „așteptările cu iz
de cianură” năvălesc „vise fierbinți”. Cu pleoapele
întredeschise, poeta e ispitită, lângă suspinele som-
ptuoase ale Senei și „pulsul fragil” al orașului, să
propună un dialog despre posibil (v. În picioare, să
vină). Privește cu nesaț bulevardul „greu de amin-
tiri”, „împovărat de memorie”; terasa îi îngăduie să
contemple „trecătorii orei”, căutând vorbe (v. În
albastru împletiți). Singurătatea se evaporă,
„măsura uitării” s-a rătăcit (v. Insolențe efemere),
asistăm la o înviere a „alfabetului uluit” și „flacăra
e împărtășită” (v. Încleștare încrețită). În fine, „ora
se sfarmă în destăinuiri” (v. Singuri, împreună),

„ținutul dintre noi” e ocupat de efluvii sentimenta-
le: „Între ieri și mâine/ împreună singuri”. Sunt
„clipe transparente” și secunde privilegiate (v. În
șerpuinde moliciuni), alungând fericirile mimate.
Chiar dacă noaptea „se joacă cu figurile uitării” (v.
În patul fără capăt), drumul rătăcit, „care te poftea
cândva”, se desfășoară îmbietor: „La ospățul zorilor
îndestulați/ cauți somnul în brațele firave/ ale umbrei
invitate/ în patul/ fără capăt”. Clipele însăși „se
rotesc invers”, redescoperind, sub jocul măștilor, o
iubire trezită. Muriel Augry ne îmbie să ne uităm la
frumusețea din jur, să cădem în visătorie, să trăim
poezia, amenințată de ritmul tehnologic și de asal-
tul crizist. Sunt, în poemele ei, „scurte, intense,
enigmatice”, cum nota Simona Modreanu,
„sonorități zăvorâte” într-o reverie fluidă, când
„genele tremurânde/ Pândesc trezirea”. Și curcu-
beul – ne anunță poeta – „se cabrează în galopul
viselor noastre”. O melancolie duioasă, irizată în
pliurile textului, învie, fulgurant-recapitulativ,
tablouri de altădată, dezvăluind o „inimă-n tresăl-
tare pe rugul anotimpurilor”. Și o poetă delicată,
învăluită într-o celebritate discretă.
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Primele întrebări cu care se începe de obi-
cei un interviu mai lung în ultimii aproape doi
ani sunt inevitabil legate de felul în care este
resimțită situația pandemică. Nu altfel a pro-
cedat Serenela Ghițeanu în timpul convorbi-
rilor purtate de la distanță (bănuiesc) cu Ana
Blandiana și cuprinse între copertele unui
volum: Cartea cu delfini. Convorbiri cu Ana
Blandiana (Ed. Humanitas, Bucureşti, 2021).
Potrivit opiniei avizate a intervievatei, pande-
mia, care funcționează ca un revelator al tre-

cutelor aberații devenite endemice în actualitate, are
destule puncte asemănătoare cu ultima fază a repre-
siunii comuniste. Iar aceasta, deoarece ea resimte o
stare de așteptare a unui sfârșit despre care nu știa
nici atunci dacă și când se va termina, fiind sigură
doar de scăderea imunității din pricina fricii. 

Ana Blandiana este cuprinsă acum de o stare de
izolare și liniște ca atunci când i se interzisese drep-
tul de semnătura și când avea locuința supraveghea-
tă. Ea se bucură din nou de un spațiu intim generos,
propice introspecției, meditației și rememorărilor,
fiind încercată de o aceeași nevoie de a-și revizui
ideile, obișnuințele și prioritățile. Din moment ce
viața actuală îi satisface scriitoarei valențele
sufletești (exceptând imensa durere resimțită după
pierderea celor dragi), mă gândesc la faptul că, fiind
înzestrată cu o mare capacitate de a se concentra
asupra propriilor mecanisme interioare, ea are posi-
bilitatea, în condițiile de viață „insulară”, să câștige
pariul pus cu sine însăși de a aduce la lumină pro-
priul Robinson Crusoe, care a fost cartea de căpătâi
a copilăriei sale. 

Dorindu-și întreaga viață să fie cât mai retrasă
din viața publică, pentru a sta în casă ca să citească
și să scrie, când a început autoizolarea – pe care unii

dintre noi au resimțit-o ca pe izolare forțată și ca pe
un atentat la libertatea personală –, Ana Blandiana a
fost încercată de un sentiment de vinovăție. Acesta
este legat de faptul că măsurile sanitare luate sunt
pentru ea un dar, o împlinire a unui vechi vis. I se
pare de neimaginat că nu are nimic altceva de făcut
decât să scrie, să asculte muzică și să se dedice lec-
turii: „cititorul total care am fost, de la începutul
adolescenței până azi, citește cu sentimentul că intră
în lectură ca într-o apă adâncă, lăsându-și viața ca
pe o haină pe malul cărții. [...] Sunt rodul lecturilor
într-o măsură mai mare decât sunt rodul părinților
mei și în acest sens, desigur, lectura este viața mea,
o viață profundă, minunat îmbogățită de enorma
bogăție a tuturor autorilor cărților pe care le-am
citit” (p. 186). Autoarea volumului Persoana întâia
plural și-a însușit în timp temeinic o frază a lui
Montaigne, care spunea: „Mi se pare mai suportabil
să fii mereu singur, decât să nu fii niciodată” (p.
10). Este o învățătură care ar putea fi completată cu
un „gând” al lui Blaise Pascal, potrivit căruia neno-
rocirile omului provin din faptul că nu are tăria de a
sta în casă, adică de a renunța la relațiile vieții
sociale.

Faptul că, imediat după decembrie 1989, Ana
Blandiana nu a avut tăria de a sta în casă i-a atras o
caracterizare monumentală prin absurditatea ei.
Într-un editorial din ziarul „Adevãrul”, din luna
august a anului 1990, pe lângă reproșul adus de
autor minerilor cã nu au ucis-o pe Ana Blandiana
într-una dintre descinderile lor la Bucureşti, o
numea pe aceasta „jumãtatea putredã a destinului
nostru” (p. 66). Trebuie să recunoaștem că un singur
cetățean al unei țări, oricât de mică ar fi, nu poate
acoperi o atât de mare parte a destinului tuturor.
Dar, înainte de a fi ucisă de cineva sau de a apuca să
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ducă la putrezire întregul destin al poporului nostru,
scriitoarea a considerat ca pe o sinucidere provizo-
rie intrarea ei în arena civică. Iar aceasta, deoarece
s-a decis să calce peste linia despărțitoare dintre
Istorie și istoria literară. Ana Blandiana a făcut difi-
cila transgresare în virtutea ideilor sale despre cum
trebuie să se schimbe la față România în condițiile
libertății și despre cum credea că este necesar să
acționeze un scriitor, sau cel puțin scriitorul care era
ea, în acest scop. 

Sinuciderea provizorie la care se referă Ana
Blandiana a constat în faptul că a trebuit să renunțe
la scris, iar acest sacrificiu era cu atât mai dramatic,
cu cât ea și-a dat seama că nu se angajase în câmpul
de luptă al ideilor, ci în acela al conflictelor intesti-
ne dintre persoane. Deși nu i s-a părut firesc să se
facă trecerea dinspre civism spre politică, militanta
a considerat necesară implicarea Alianței Civice în
inventarea și crearea Convenției Democratice. Una
dintre trăsăturile definitorii ale civismului o repre-
zintă pentru intervievată cultura voluntariatului și
găsim chiar o frumoasă definiție a noțiunii de socie-
tate civilă, care i se părea „ca un caier de lână care
exista în măsura în care era tors” (p. 60). 

Pasul înspre societatea civilă și politică a fost
făcut de Ana Blandiana din cauză că situația scriito-
rilor din Est se prezintă diferit față de aceea a scrii-
torilor din Apus, unde democraţia funcţioneazã de
foarte mult, iar ei nu trebuie sã se implice în viaţa
Cetãţii. În Apus, scriitorii au liniştea necesară pen-
tru a-și scrie cãrţile, fãrã sã fie nevoiţi sã reprezinte
pe altcineva decât pe ei înşişi. Retragerea militantei
noastre dintr-un astfel de serviciu de voluntariat
este astfel explicată: „Simțeam cum încetez să mai
fiu eu însămi, nu numai pentru că în loc de poeme
scriam proclamații, ci și pentru că solidaritatea din
jurul meu se transformase, mă transformase.
Aversiunea și chiar ura pe care le descopeream, pe
de altă parte, îmi eroda naivitatea, care înainte mă
protejase într-un anume fel, și mă făcea să înțeleg că
impresia de unanimitate venise din faptul că toți
tăceau și, doar când am putut vorbi, s-a dovedit că
tăceam lucruri diferite” (p. 62).   

Regimul tăcerii din perioada ceaușistă era astfel
respectat de cea care a scris despre „sertarul cu
aplauze”: „acopeream telefonul cu perna, puneam
muzica la maximum sau dădeam drumul la apă în
baie când voiam să vorbim. Cel mai bine îmi amin-

tesc lungile plimbări pe ger din iarna anului 1988
când, dacă aveam să ne spunem ceva, ne îmbrăcam
și ieșeam, nu pentru că ceea ce voiam să ne spunem
era întotdeauna periculos, ci pentru că amestecul
unei urechi străine în viața noastră intimă ne umilea
și simțeam că ne murdărește” (p. 49). Toate acestea
se întâmplau după ce se sfârșise ceea ce prestigioasa
eseistă a numit cândva „luminișul comunismului”,
adică generoasa deschidere ideologică din perioada
cuprinsă între 1964 și 1974, în care adia un vânt de
libertate și de prosperitate. Atunci, Ana Blandiana a
înțeles că a deveni liber înseamnă ceva diferit, mult
mai intens decât a fi liber. Cu atât mai mult, cu cât,
după apariția nefastelor Teze din iulie, ea a realizat
faptul că nu numai că s-a terminat cu binele, ci și că
nu se putea bănui până unde se va merge din rău în
mai rău. 

Autoarea volumului Soră lume nu a agreat
niciodată soluția fugii în străinătate sau a rămânerii
acolo, aceste părăsiri ale spațiului matrice părându-
i-se întotdeauna doar soluții individuale, deoarece
„un popor întreg nu pleacă niciodată de acasă” (p.
85). „Alegerea libertății” a constituit o permamentă
temă de meditație pentru eseistă, dar nu asupra ei
însăși, ci asupra acelora plecați definitiv: „De la
Bălcescu până la Eliade și Cioran și până la colegii
mei de generație, condiția scriitorului în exil mi s-a
părut întotdeauna – și indiferent de succesul lor în
noua viață – dramatică, aproape tragică. Îmi amin-
tesc o scenă sfâșietoare pe peronul Gării de Est din
Paris când, condusă de prieteni plângeam cu toții,
de mila mea că mă întorc, de mila lor că nu mai pot
să se întoarcă” (p. 162).  

Oricând ar fi putut Ana Blandiana să nu se mai
întoarcă în țară dintr-una dintre multiplele ei călăto-
rii în străinătate, însă i-ar fi lipsit cei apropiați și
cititorii. După 1990, s-a simțit și mai puțin tentată
să se stabilească în Occident, în condițiile în care
extremismul de stânga este mereu regenerat din
cauza frustrărilor ivite din inevitabilele inechități
sociale. Scriitoarea a știut mereu să se instaleze într-
un prezent în care recunoaște imediat reziduurile
trecutului, memoria ajutând-o să se angajeze pe un
drum cu sensul spre viitor, nu spre trecut. Este moti-
vul pentru care ea nutrește temerea că, dacă vreoda-
tă comunismul se va întoarce în țările Europei de
Est, el va veni dinspre Apus, iar nu dinspre Răsărit. 

Cel mai mare pericol este reprezentat de perver-
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sitatea principiilor corectitudinii politice, care, prin
lipsa de logică și absurdul pe care le conțin, sunt
înrudite cu acelea ale comunismului:
„Corectitutinea politică este în primul rând o formă
violentă de cenzură politică, de îngrădire a libertății,
și – prin spaima pe care o generează în societate – o
încercare neascunsă, la vedere, de a deturna și per-
verti gândirea liberă, esența democrației. Prin felul
în care neagă dreptul fiecărui om de a gândi cu pro-
pria sa minte ea își demască natura totalitară și înru-
direa vinovată cu esența comunismului” (p. 234).
Ana Blandiana este animată de credința că fostele
țări aflate sub regim comunism, printre care și
România, sunt mult mai puțin vulnerabile la corec-
titudinea politică, pentru simplul motiv că ea aduce
prea mult cu umilitoarea cenzură interioară de altă-
dată. Însă marea grijă vine dinspre generațiile tine-
re, care știu să trăiască doar în prezent, ele fiind
rupte total de trecut, de ororile istoriei. 

Militanta civică nu poate rămâne indiferentă
când vede disprețul discriminării pozitive manifes-
tat față de scara valorilor, când citește cum se res-
crie istoria și, mai ales, când simte cum este erodată
libertatea nu numai de expresie, prin introducerea
insidioasă a spaimei – de marginalizare, de izolare,
de eliminare – înlăuntrul unor state de drept și al
unor țări cu îndelungate tradiții democratice.
„Există scriitori ajunși în închisoare pentru că au
protestat în China și Vietnam, dar nu există scriitori
care să fi protestat împotriva rescrierii istoriei și a
discriminării pozitive” (p. 224) – constată cu amă-
răciune intervievata. Toate nemulțumirile pe care le
exprimă Ana Blandiana față de ceea ce se întâmplă
astăzi pe continentul nostru sunt rodul unei îndure-
rate admirații și al unui profund respect: „Legătura
mea cu Europa este pentru mine o formă de patrio-
tism luminat, dragostea pentru propria mea țară,
care este o parte a Europei și se află în centrul aces-
tei legături esențiale – în același timp în istorie și în
geografie – cu marginile lărgite, ca să cuprindă
întreaga civilizație zidită pe filozofia greacă, drep-
tul roman și iubirea creștină” (p. 210). 

Titlul ales pentru cartea de convorbiri ale
Serenelei Ghițeanu cu Ana Blandiana își găsește
explicația într-un Autoportret cu palimpsest: „La
vechii greci a omorî un delfin era la fel de grav cu a
omorî un om cãci delfinii erau socotiţi foşti oameni
care şi-au pãrãsit cetãţile pentru a locui în mare,

fãrã a-şi pãrãsi şi obiceiurile omeneşti, obiceiurile
unei umanitãţi ideale, revoltate, revolute. De aceea
gândul la delfini este gândul la o lume mai bunã, la
o naturã mai blândã, la un univers mai frumos, la
basmele cu binele care învinge, la mitul cu Apollo
venind spre Delphi pe spinãri înduioşate de delfini”
(p. 165). Este de fapt ceea ce caracterizează perso-
nalitatea intervievatei, care are mereu gândul la o
lume mai bună (fără continuarea „și mai dreaptă”,
ce aparținea limbii de lemn de altădată). Pentru Ana
Blandiana este mult mai simplu să fii bun, decât să
fii rău, bunătatea fiind considerată cheia de boltă a
fericirii și a salvării lumii. Ultimele două fraze ale
cărții transmit acest mesaj: „Ultimele cercetări asu-
pra ADN-ului descoperă că înțelegerea, compasiu-
nea, iertarea, tot ceea ce creează armonie operează
modificări la nivelul fundamentului nostru genetic
și poate șterge modelul negativ și boala din ADN.
Ce argument mai convingător că suntem născuți
pentru a fi buni și că trebuie doar să ne întreținem
calitățile prin exercițiu, simplu și mai firesc decât
efortul de a face rău?” (p. 236). 

Fiind întrebată de Serenela Ghițeanu cum perce-
pe acum Timpul și dacă existã percepţii diferite ale
Timpului în funcţie de vârstã, de o etapã a vieţii sau
alta, Ana Blandiana răspunde: „Ca om, deci, princi-
palul lucru pe care pot să-l spun despre timp este că
n-am avut niciodată destul. De câte ori mi se întâm-
plă să trec, întotdeauna grăbită, prin fața unei terase,
unde oameni destinși și, probabil, fericiți stau în
față cu o ceașcă de cafea, mă întreb de ce eu nu sunt
niciodată una dintre ei. Răspunsul probabil este
pentru că nu sunt în stare să aproximez corect cât
încape într-o unitate de timp și încerc întotdeauna să
îngrămădesc mai mult. Pe de altă parte – în mod
ciudat și chiar misterios – n-am fost preocupată
niciodată de trecerea timpului, ci mai degrabă de
imposibilitatea de a-i percepe prezența, de a-i
recunoaște atingerea. Nu m-a preocupat și chiar nu
mi-am înregistrat numărul anilor, dacă sunt întreba-
tă câți ani am scad anul nașterii din anul în curs și
apoi mă mir. Faptul că e vorba de cifre, impresio-
nante nu mi se pare dramatic, ci mai degrabă comic,
nu se potrivește cu ce știu eu despre mine” (p. 88-
89). Scădem și noi anul nașterii din anul în curs și
apoi ne mirăm, pentru nu se potrivește cu ce știu noi
despre ea. La mulți ani, Ana Blandiana!
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POEZIA HIPNOTICĂ. POEZIA CATHARCTICĂ
Cu fiecare volum de poezie filtrat, cu fiecare nume,

mă reașez în pielea propriilor cuvinte, mă expun mie
însămi din unghiuri noi, mă silabisesc din alte
ascunzișuri, reinventându-mă, descoperindu-mă. Fiecare
nume, fiecare carte, fiecare text vin ca o surpriză, cu sur-
prize, ca o șansă de pitrocire a esențelor cuvintelor care
hipnotic, catharctic, amestecându-se cu cuvintele-mi,
dezlănțuie un balet din care ies fluturi, porumbei, armuri
sângerânde de luptă cu ploile și ninsorile gândului, șaua
și calul lui Don Quijote și Don Quijote însuși, și morile
lui de vânt, și nu pot decât să simt altfel tremolo-ul de
surpriză decât cu emoție, fiindcă au mai trecut și alții pe-
acolo, respiră și alții vântul din morile lui Quijote, dând
trup și carne și suflu imaginilor din oglinda sângelui, din
vis, din poveste, făcând povestea adevărată. Cuvânt cu
trup și duh și carne și sare.

Cu fiecare volum de poezie filtrat îmi reconfirm: a:
starea de poezie și b: statutul poetului de veac XXI, scri-
jelind pe piele istoria, învățând să respire, re-inventându-
și limba cu care să se spună lumii și desenez pe harta din
sânge, refăcându-le, castele de poezie care, prin veacuri,
ne curge cu respirația, zăngănind la poarta limbii chei,
descuind lacăte, filtrând aerul Timpului și al timpurilor,
zăngănind lanțuri și descătușând îngeri și demoni și
inorogi, la întrecere cu Quijote și Sancho Panza, prinzând
în palme vânturile din morile de vânt ale lumii.

Poezia e ca ținutul de mână cu lumea, ca o plimbare
împreună cu cei care par asemănători, ca un dans în care
pașii ar trebui să se potrivească matematic. Și nu e nimic
din toate acestea. Fiindcă poetul e o ființă alchimică, ati-
pică, proiectată în tipare deficitare, diformă, ca o umbră
prelungă pe catalige de lumină. O apariție ciudată în ceta-
te, un mix de lumini și umbre, de solzi și petale, de
incandescențe și ace de gheață. Un foc plutitor pe zăpezi-
le lumii, cu tălpile arzând flămânde după tipare potrivite,
torțe rătăcite în orașe cu păduri de lanterne. Setea lui e
foamea lui (sic!), e teama lui, e căutarea lui. Când crezi
că l-ai prins de mână, el îți alunecă din palme, din
respirație, din privire. 

Poetul e ca floarea de cactus care înflorește o dată la

mulți ani și trăiește o clipă. Dacă, insistent, curios, ai să
crești lângă floarea de cactus așteptându-i înflorirea, ai să
guști clipa magică, un pocal cu surprize colorat nebănuite
și ai s-o vezi apoi murind. E un moment altfel pentru
muritorii de rând, cum toate clipele sunt altfel pentru
muritorii de rând, și cu totul altfel poetul. Și-ți va rămâne
pe lungă durată în sânge gustul emoției de o clipă, gustată
cu ochii, cu respirația, cu așteptarea care a devenit trup în
floare.

Poetul e un manual cu surprize, o cutie magică de trăiri
pe care le filtrează altfel decât restul lumii, încercând să
renunțe la mersul pe sârmă, singurul pe care-l știe, în afara
zborului. Volumul Liei Faur, piele pe piele, e un astfel de
manual. De fapt, o culegere de lecții prin care trec mai toți
poeții: lecții de viață pe care ei le silabisesc diferit, le fil-
trează diferit, le expun, apoi, diferit și, deși ei, ca ființe,
rămân cumva în umbra lumii, le strălucește ca o cunună de
spini carnea cuvintelor, împletitura de năvod a textelor în
care-și culeg perlele. Sunt culegători și crescători de perle
poeții. Propriii prizonieri ai adâncurilor pe care nu au înco-
tro și trebuie să le aducă la suprafață, pentru a încerca
respirația în aer, în lumină. Poetul e conștient că „hipnoza
propriei obsesii” e așa „cum dai jos toate pozele de pe un
perete îngălbenit, (…) că asculți/ propria poezie (…), că
închizi ochii și totul se prăbușește înăuntrul tău, (…) că ne
strecurăm pe lângă umbră/ fără să întoarcem capul, (…) că
în noi crește zilnic copilul/ pe care nu-l vom naște nicioda-
tă”, că „pe dinafară e ceea ce se poate închipui/ un trup
așezat cu grijă/ să se bucure și carcasa noastră de carne în
viața aceasta” (p. 7). Poetul? Quijote alergând vântul, ca să
elibereze carnea obsesiilor care-l locuiesc și să le facă flu-
turi: „Claustrarea mă protejează de mine însămi. Cine este
femeia care crește până umple camera? De ce mă sufoc
când li-ber-ta-tea își strânge lucrurile și lasă spațiul gol să
pot respira?” („pauză 3”, p. 17). Știți?

Știți – nu? – că „poeții sunt fragili ca hesperidele/ ca
fluturele riodinae închis într-un chihlimbar/ vina devine
comună în fața unui insectar” („fără titlu”, p. 25). Și că
„s-ar spune că avem trăsăturile unei ființe vegetale”, că
„ne-am hrănit cu petale de roze în curtea bisericii”, că
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„sângele ne era de prisos limbajul inconsistent despre
iubire/ o combinație confuză de lichide și piele (…)”
(„inima păsării”, p. 34).

ȘI COPILĂRIA E ALTFEL
Și imaginile copilăriei sunt filtrate diferit. Moștenirile

ei curg în sânge, împletind povești. Altfel. Apare preg-
nantă în volumul Liei Faur imaginea tatălui: „i-a venit
rândul tatei/ pe dinăuntru a crescut alt bărbat/ se întinde
cât e de lung în mine// când ficatul unuia devine supără-
tor/ celălalt ficat intră în funcțiune (…)” („vase comuni-
cante”, p. 23). Sau: „(…) Face bine să-i fie bine tatălui.
Unde e tata? Ce știe el despre lumea pe care a lăsat-o în
urmă?” („pauză 4”, p. 24). E o moștenire înscrisă în
ADN-ul poeziei: starea purtătorului de poezie, culegăto-
rul de perle, respirând diferit în lume, obișnuit fiind cu
respirația în adâncuri. Conștientizându-și starea de alt fel,
de altcumva, citând un alt poet.

POEZIA-FALANGĂ DE TIMP. ARCUȘ DE
POVESTE

Poetul e o sumă de euri, o sumă de povești, o sumă de
texte, trăite, toate, cu incandescența unui singur eu, a unei
singure povești, a unui singur text, total. Fiecare experiență
pare lăsată în urmă, dar e purtată în ADN-ul ființei poetice
cu toată forța, timpul trecut curgând împletit pe clipa pre-
zentă: „(…) vorbim despre noi ca despre cei care pleacă/
doi oameni ținându-se de mână cu un doliu pe umeri” („cei
care pleacă”, p. 31). Căci „(…) am promis să ridicăm o
cruce acolo unde viețile noastre au revenit pe pământ/ nu
am făcut-o și trupurile gravitează unul lângă celălalt/ o
formă de existență în care se mai poate respira doar artifi-
cial/ nimic nu se construiește la întâmplare nu se surpă fără
fundament” („piele pe piele”, p. 33).

SENINUL CA MEMENTO MORI
Seninul poetului? Un perpetuu memento mori care

sugrumă clipa: „am venit când totul era îngrămădit în
coșul pieptului/ am văzut cum îți porți moartea pe picioa-
re/ lumânarea mi-a fript degetele/ de atâtea ori necesitatea
inutilului (…)” („sublimare”, p. 37). Iar „când ți-e bine
nimic nu-ți iese/ te cuprind cu brațele subțiri închipuindu-
mi că ești un copac de o sută de ani// din fiecare cerc te
lupți să ieși întreg (…)” („poem dedicat”, p. 38).

SENTINȚĂ
Pielea, precum sângele, adună și respiră experiențe și

amintiri care rămân încrustate altcumva decât firesc în
urzeala sensibilă, extra-sensibilă, hiper-sensibilă a ființei
care respiră diferit cuvintele: „afecțiunea se numără prin-
tre bolile copilăriei/ pielea a rămas întinsă între noi/ tăce-
rea e cel mai înalt mijloc de comunicare/ (…) de

șaptezeci de ori câte șapte/ parcă nu ar fi vorba de viața
mea” („cu ochii închiși”, p. 42). Și „spre final voi deveni
o poetă antiglonț/ trupul tău își va deschide pieptul fără să
curgă sânge/ încearcă să nu fii fericit acum/ moartea ori-
care ar fi ea nu e o pasăre” („îmbrățișare”, p. 49).

VERDICTE. TRĂIM PLĂCERI ILICITE
Poetic, „cutia pandorei închisă ermetic în cutia milei”

(„construcție”, p. 50). Și, până la stele, e praf de stele: „ai
vrea să rămânem rezistenți la transfer să spunem lucruri/
care nu se cuprind într-un tabel/ cât din mine sunt eu și
cât ești tu/ (…) am investit ani lumină în scenariul unei
iubiri/ replicile ne-au ieșit întotdeauna din prima (…)”
(„până la stele”, p. 61). 

Maternitatea apare și ea ca temă pregnantă. Și e, evi-
dent, una spectaculoasă, ruptă din tiparele lumii: „în timp
ce dormi păzesc aerul să nu se facă praf/ exagerez grima-
se în oglindă totul pare firesc/ pielea devine de-a dreptul
transparentă/ și vinișoare se întind ca șerpii/ într-un corp
de fetiță” (p. 87). Poate fi și maternitatea textelor, gestația
cuvintelor, creșterea pe dinăuntru înainte de nașterea în
lume: „tot ce era pe dinăuntru ai scos la suprafață/ ca o
cârtiță harnică (…)” (p. 89). Copilul (poetic) e altfel,
defect: „trăim plăceri ilicite/ aceiași stângaci cu scolioză/
copilul a venit cu defect din fabrică// frica nu se repară
cu jucării” (p. 100). 

Experiențele – o colecție de cămăși. Ieși din fiecare
cum ieși din clipă: „îți schimbi numele în fiecare zi să
trăiești mai mult/ e mai bine să nu uităm e mai bine să nu
vorbim/ uitarea și tăcerea se înfruptă deopotrivă din noi”
(p. 91).

FARMACOPEE
Cele trei capitole în care e structural volumul Liei

Faur: I. o cantitate neglijabilă de carne, II. o nouă formu-
lă de supraviețuire (sau) plăceri ilicite, III. ar trebui să
fiu mama ta, ne propun o farmacopee poetică: „piele pe
piele se deschide cu o farmacopee de uz interior, un
îndrumar pentru înțelegerea distanțelor, a imploziilor, a
neputințelor. Volum proiectat ca un continuum de vârste,
deveniri și simetrii tămăduitoare, el include și iubirea, dar
și inadecvarea, și comuniunea, dar și separarea, împreună
cu puținele panacee compatibile cu crizele, mereu mocni-
te, corozive, constante” (Alina Purcaru).

Într-un decor de incandescentă trăire poetică, ramele
textelor Liei Faur răstălmăcesc și îmbracă experiențe de
uz interior expuse lumii într-o pastă inedită, mix de griuri
nebănuite: de la mocnit la sângerând, de la foșnit la zbu-
ciumat, de la plutitor la adânc, într-o arcuire de năvod –
castel-temniță cu promisiunea zborului și a perlei.

_____________
Lia Faur, piele pe piele, Casa de pariuri literare, 2021.
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Pentru mai bine de trei luștri, discretul scriitor ieșean
Ştefan Amariţei a rămas consecvent unei formule de
dicțiune poetică în care se conjugau, în varii doze de
gradație ori intensitate a(l)titudinală, o anumită
predispoziție expresionistă și apetența neostoită pentru
cultivarea unui imaginar poetic care să corporalizeze
teme existențiale dintre cele mai grave, trecute, după
caz, prin filtrul filosofic, mitologic sau religios: dragos-
tea spiritualizată şi moartea, obsesia timpului tiranic şi a
artei care să confere sens unei lumi a aparenţei, dimen-
siunea sacră a ontosului, logosul şi veşnicia. Asumîndu-
și riscurile inerente unei asemenea alegeri tematice, păs-
trate în toate cărţile sale de poezie – de la Plaja (Editura
Cronica, Iaşi, 1996) la, să spunem, Faldurile nopţii
(Editura Junimea, Iaşi, 2012) –, poetul le dădea de
înțeles cititorilor fideli că refuză derizoriul în profitul
esenţialului. Ceea ce dădea, de altfel, coerenţă imagina-
rului său ţinea, tocmai, de accesul voit la simbolistica şi
retorica vîrstei de aur a poeziei, cea care, cum bine știm,
s-a hrănit copios, de-a lungul atîtor epoci culturale, din
vocaţia demiurgică, intenţionînd să refacă legătura
directă, nemediată a omului cu divinul.

În schimb, cel mai recent op liric care îi poartă sem-
nătura, intitulat cu aceeași cuminţenie dintotdeauna
Între lucruri, timpul (Editura Timpul, Iași, 2021), arată
o faţă vizibil înnoită a creaţiei celui care odinioară
învestea poetul cu atributele consacrate de tradiţia marii
poezii europene, zugrăvindu-l ca pe un posesor al ştiin-
ţei de a descifra sensurile ascunse ale verbului cosmo-
crator ori ca pe un reprezentant emblematic al umanită-
ţii, ales să participe la marile revelaţii şi apoi să le re-
facă pe cale po(i)etică etc. (v., bunăoară, portretul din
Demonul om, unul dintre poemele emblematice incluse
în Faldurile nopţii: „Poetul scria un poem în umbra/ mai
deasă decȃt norul de noapte,/ deasupra paginii albe/
aştepta cu mîna-mpietrită/ .../ N-auzea decît cuvintele
sale/ Şi totuşi afară se-ascunde lumina,/ se clatină-n
margini de roşu aprins/ Afară se află lumina, fără-ndoia-
lă,/ şi apa din lacuri gemea, încreţită/ de pala de vînt,
nicicum de verbul/ rostit din cartea cu file de aur”).

Primenirea sau, dacă vreţi, schimbarea la faţă a poe-
tului este îndeosebi tematică. În ambele secţiuni ale căr-

ţii, Fereastra soarelui albastru, respectiv
Metamorfozele fiinţei mature, figurile asociate genezei
şi miracolului (inclusiv poietic vorbind) sunt ca și intru-
vabile, iar energiile telurice de odinioară, a căror dina-
mică bine reprodusă estetic contribuia hotărîtor la con-
figurarea unor lumi poetice grandioase, fie se domolesc,
fie se proiectează asupra decorului urban din actualita-
tea noastră imediată. Ecouri din poezia sa de odinioară
încă mai există, totuși, mai ales acolo unde scriitorul
pare interesat să figureze, în manieră expresionistă, un
fel de apocalipsă a insignifianţei. Schema de percepţie și
reprezentare este, în acest caz, aceea din [cu gesturile și
cu felul tău de a fi], un text dedicat, ursachian, Doamnei
O.Z.: „în urma ta rămîn lucruri neînsemnate/ păsări cu
aripi retezate/ furnici derutate/ o iederă prăbușită la
pămînt/ un avion trîndăvind la soare/ un val răgușit/
eșuat pe nisipul plajei pustii// nu e nimic precis/ nimic
rău sau bun/ pare că viaţa a șters-o pe furiș// tu care ai
văzut într-un muzeu/ lovitura acestei forțe/ (...)/ asistă
acum cu faţa palidă/ la acest spectacol de natură moar-
tă// [păsări cu aripi retezate/ furnici derutate/ o iederă
prăbușită la pămînt/ un avion trîndăvind la soare/ un val
răgușit/ eșuat pe nisipul plajei pustii]”. De maniera de
construcție a poeziilor sale mai vechi amintesc, de ase-
meni, cele două desfășurări poematice de mare întindere
cuprinse în Addenda și intitulate Între lucruri, timpul,
respectiv Fotografia în raza cuantică a lunii.
Palimpsestul lor poetic reface, trudit, aceeaşi obsesie
fecundă: geneza alterată, convertită uneori într-o apoca-
lipsă deghizată în nașterea unei alte ordini existenţiale.
Referentul acestor viziuni este, tot ca altădată, mai
degrabă cultural decît biografic, în sensul că pentru ela-
borarea lor poetul (secondat și, uneori, abil îndrumat de
dramaturgul Amariţei) prelucrează nu atît senzaţii pro-
prii, cît resurse livreşti dintre cele mai diverse, de la
Noul şi Vechiul Testament la cărţile marilor mistici (în
special San Juan de la Cruz ori Tereza de Avila), de la
Meditaţiile lui Marcus Aurelius la Cugetările lui Pascal
și însemnările aforistice ale lui Nietzsche, în fine, de la
teogoniile canonice la cosmogoniile imaginate de
moderniștii europeni sau neomoderniștii români. Nu
lipsește, desigur, nici simbolica de canon religios,
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îndeosebi creștin, reprodusă fără glose ori intervenţii
poietice și, în genere, fără orgolii hermeneutice: „Trece
acum după colţ, părăsește/ Piatra treptelor măcinată de
vreme./ Dibuie de-a lungul zidului,/ Ușa se deschide
larg și pășește înăuntru./ Vîră mîna în buzunar și scoate
o carte./ Cartea e îmbrăcată în metal,/ Bătută în pietre
scumpe și smălțuite./ O deschide, întoarce filele,/
Găsește locul căutat și arată într-acolo./ Citesc pagina,
cartea vorbea cum/ Îţi vorbește visul: limpede, deslușit./
Cuvintele izvorau dintr-o gură nevăzută,/ Prindeau viaţă
și veneau spre mine./ Literele cădeau apoi la pămînt/
Sau piereau, scame de nori licărind în aer.” etc. etc. –
Între lucruri, timpul.

În schimb, în majoritatea textelor cuprinse în cicluri-
le Fereastra soarelui albastru, respectiv Metamorfozele
fiinţei mature, scriitorul nu se mai proiectează în roluri
simbolice asumate mai mult sau mai puţin ceremonios,
ci se eliberează de tirania intertextualității și mizează, ca
niciodată înainte, pe o poetică identitară expurgată de
elanuri inutil solemnizante. Îngustîndu-și perspectiva,
preferînd, altfel spus, să privească înspre zona de
(im)posibil confort domestic, fiinţa poetică se vede silită,
de această dată, să recunoască și să contabilizeze prin
diverse mijloace artistice simptomele transformării ire-
versibile a lucrurilor din imediata vecinătate, dar și a pro-
priului trup de carne, incapabil de elanurile vitaliste ori
de proiecțiile vizionare din trecut. Mai mult, are
conștiința dureroasă a unei duble pierderi, de bioritm și
energie poematică, echivalînd-o, metaforic, cu [perverti-
ta ficţiune a sîngelui]: „tot mai lipsit de viziune/ după
cum tot mai lipsit/ de elanul vital/ zbor la mică distanță
deasupra pămîntului/ o piele de pasăre exotică/ mai ele-
gantă decît o cămașă cu motive florale/ port de-a dreptul
peste oase/ cu pași mici dar anticipați/ (...)// la mică
distanță deasupra pămîntului/ îmi adun puterile/ bucată
cu bucată/ picioarele mele ating frunzele copacilor/ căci
boala asta a mea stă drept în faţă/ ca o antenă parabolică
instalată pe un turn de/ televiziune/ fără nicio utilitate
publică/ (...)// tot mai lipsit de viziune/ după cum tot mai
lipsit de elanul vital/ îmi cobor capul doar cît să-mi văd/
picioarele zvăpăiate/ dedesubtul trupului meu se agită
ființe/ cu pași mici dar anticipați/ colorînd bucată cu
bucată pămîntul/ și colorînd bucată cu bucată cerul/ într-
un roșu aprins/ pervertită ficțiune a sîngelui/ care trezește
din somn/ monstrul ascuns”. 

Cu toate că anumite secvențe poetice din [picătura
de cianură și existența obscură] trimit, destul de evi-
dent, la degradarea contextualizată, provocată pandemic
(„poţi oricînd să faci accese de tuse/ să te trezești cu
cineva/ asemenea ţie aproape de ușă// cu un chinez surî-
zător/ fluturînd în mînă/ pipeta cu virusul-cianură”
ș.a.m.d.), alta este cauza de adîncime a devitalizării și

chiar a emacierii pe care tinde să o materializeze (sic!)
Ştefan Amariţei în această carte. Un posibil nume al
monstrului ascuns pomenit în [pervertita ficţiune a sîn-
gelui] este, desigur, luciditatea amară a transformării
într-un corp pe care l-aș descrie folosind două sintagme
memorabile ale lui Jean Améry: un mănunchi de timp
sau o masă stratificată de timp. Semnele acestei meta-
morfoze se cumulează lent, dar ireversibil, într-o scriitu-
ră din ce în ce mai orientată înspre somatizarea chinuită
și recunoașterea trecerii din(spre) trup: „căci la ființele
mature e cu totul altfel/ după cîţiva ani capul lor e mai
mare/ învelit într-o aură de culoare albă/ iar mîinile atîr-
nă pe lîngă corp/ înfășurate în mănuși cu luminițe scli-
pitoare” – [lecţia remușcărilor în noaptea de vară]. Un
trup din care nu se poate scăpa, temporar, decît anamne-
tic sau oniric, pentru că doar amintirea (fie ea și una
convulsionată) și visul (fie el unul devastator) pot faci-
lita reconstituirea diagramei eului profund de odinioară:
„granița timidă a trupului/ încins ca o centură de castita-
te/ mărginește destinul fără întoarcere/ prelungire a
somnului/ zvîcnire prăbușită în adîncuri purificate/ feri-
cire instantanee zumzăind/ ca un roi incandescent de
albine/ ce revine din cele patru puncte cardinale// atunci
arborele vieții se cuibărește/ între brațele unei cruci/
drept în centrul lumii/ unde ne împiedicăm și cădem/ la
cea mai ușoară atingere/ ne întoarcem și privim la Cel ce
trebuia să fie/ și spunem: nimeni” – [drept în centrul
lumii].

Cum cele mai multe secvențe poematice din volu-
mul Între lucruri, timpul cresc, similar, dintr-o acută
percepție a întunecării vizibile de/ în trup, e limpede că,
oricîtă încredere în actul somatografic și-ar fi păstrat,
autorul lui nu își mai proiectează constructul textual
exclusiv pe temelii culturale și convingeri metapoetice
afirmate cu hotărîre. Noul edificiu se întemeiază, dim-
potrivă, pe o serie de vulnerabilități și neliniști specifice
fiintei care se pregătește, într-o formă sau alta, de elibe-
rarea de învelișul de carne și întîlnirea cu cea mai radi-
cală expresie a alterităţii. O alteritate pe care, de altfel,
actantul poetic din cele două poeme incluse în Addenda
încearcă să și-o apropieze, inclusiv prin tentativa de a-i
reface, trudit, destinul lumesc. Deloc întîmplător, din
această perspectivă, poemul menit să asigure un closure
de etapă (deopotrivă existenţial și liric vorbind), closure
intitulat înșelător Fotografia în raza cuantică a lunii, nu
este un pastel selenar, fie el și unul trasat în linii de
anvergură transdisciplinară. Ci o re-interpretare cu
desfășurare dramatică a christomorfozei, prin interme-
diul căreia scriitorul își recunoaște, voalat, chiar nevoia
de eliberare de prea-umanul echivalat, metonimic, cu
persistentul „miros stătut,/ Înăbușitor de ciupercă și
humă”.
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Mihail Victus este un prozator cu o acuitate analitică
remarcabilă, lipsită de orice urmă de tatonare ori
nesiguranță. Recentul său roman, Toate păcatele noastre
(Editura Litera, București, 2021), apărut în cadrul
colecției Biblioteca de proză contemporană, se indivi-
dualizează prin aceeași profunzime a reflecției, în spate-
le căreia se ghicesc avatarurile clasiciste ale meditației.
Concentrarea spirituală a situațiilor existențiale suscep-
tibile de a declanșa interpretări multiple, iar observațiile
asupra naturii umane capătă adesea precizie aforistică și
grație eseistică. Deși prozatorul nu este preocupat de
reacțiile spontane și imprevizibile ale comportamentului
uman, efortul de a sonda misterele psihologiei persona-
jelor sale se realizează prin panoramarea perspectivelor
unice asupra situațiilor emblematice, generice, ale căror
ecouri se răsfrâng în radiografiile posibile ale dinamicii
interioare a eroilor ficționali. Decantările succesive și
acumulările tensiunii epice sunt închise în fraze
desăvârșite stilistic, subtile, care amintesc de luciditatea
tăioasă a moraliștilor. Această predispoziție artistică
pentru imanența reflexivității eseistice nu umbrește însă
impentuozitatea suflului epic bogat. 

Mihail Victus valorifică în mod strălucit întâmplări-
le, evenimentele capitale din biografia personajelor sale,
iar acțiunea și faptele presărate pe țesătura narativă elu-
dează ipostaza de pretexte pentru reveriile reflexive.
Personajele și episoadele care le coagulează identitatea
dobândesc un rol decisiv în universul epic dezvoltat pe
cazuistica depănată în jurul cazurilor controversate de
conștiință, iar recuzita evenimențială nu oferă o cheie
hermeneutică pentru înțelegerea comportamentului per-
sonajului central, ci, mai degrabă, glosează pe marginea
laturii intelectuale a actului scriptural, care nu este menit
să ilustreze adevărul intim al universului intim al perso-
najelor întrucât acesta apare doar ca o realitate volatilă,
care poate fi spulberată, sau cel puțin trecută sub semnul
incertitudinii, odată cu următorul indiciu textual:
„Gestul de-a întinde mâna și a-mi salva fratele venea
după o atât de lungă așteptare, încât orice altceva s-a
pierdut undeva în decor. Nici măcar nu existase un stri-
găt de ajutor, dar știam că Horia nu l-ar fi cerut oricum,

indiferent dacă faptul că se zbătea să rămână la
suprafață nu era doar o figură de stil exagerată a situației
în care se găsea” (p. 13). Autenticismul înflăcărat al
experienței cristalizează imagini seducătoare ale realu-
lui hieratic. Gesticulația interioară a personajelor
conține o doză de ingenuitate calculată, care mustește de
delicii narative. 

Naturalețea pură a relatării este suspendată în nume-
le unei perspective narative compozite, chiar dacă pare
a se ascunde sub spectrul subiectivității failibile.
Transparența culturală uzează de atuurile picturalității și
senzorialului doar atunci când notația surmontează plas-
ticitatea, încărcând descrierile cu detalii nuanțate savant,
minuțios, pentru a relativiza dimensiunea moralității
convenționale, ale cărei norme supraviețuiesc
expectanțelor generale: „În drum spre scară, am văzut
figura plină de compătimire a mamei și m-a dezgustat,
pentru că, pentru a nu știu câta oară, prin tăcerea aia a ei
ne trădase, atât pe mine, cât și pe Horia, de parcă am fi
fost copiii unei alte femei. Și, încă o dată, mi-am jurat că
nu voi fi niciodată ca ea, o unealtă în mâna bărbaților”
(p. 115). Rafinamentul notației frizează sobrietatea sti-
listică, producând secvențe impregnate de simțul
ansamblului și al ordonării discursului după o logică
textuală consecventă. 

Romanul Toate păcatele noastre este bine articulat,
fiind cristalizat în jurul unui nucleu narativ coerent, în
care actul culpabilizării devine o premisă a luptei dintre
credibilitate și verosimilitate. Prozatorul reușește să
mențină inflexiunea vocii narative la un nivel echilibrat,
egal, constant, care minimalizează vivacitatea comenta-
riului critic. Jocul textual nu mai apare drept o ispită a
străduințelor literare ale romancierului, ci o consecință
implicită a voluptății istorisirii. Clasicizarea de tip refle-
xiv imprimă liniaritate și omogenitate conflictului,
susținut de acuratețea analitică și de forța tensiunii dra-
matice, pe care scriitorul le dozează cu iscusință.
Enigmele personalității eroului central vibrează de
anxietăți ghicite și tulburări mocnite, în timp ce
lantențele abuzului, fie el și ipotetic, își creează propriile
scenarii alternative.
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Romanul urmărește lupta lui Horia și a surorii sale
cu consecințele suspiciunilor de abuz sexual, care pla-
nează asupra tânărului profesor de istorie, aruncându-i
realizările profesionale într-un con de umbră.
Episoadele confruntării celor doi cu colții opiniei publi-
ce sunt redate prin ochii Irinei, sora protectoare care
încearcă să restabilească legătura afectivă întreruptă cu
fratele înstrăinat. Explorarea zonelor tabuizate ale
imaginarului colectiv prilejuiesc investigarea trecutului
unei familii segmentate de interpretările diferite pe care
le atribuie vieții. Habotnicia tatălui acționează ca factor
inhibator și cenzurant al dezvoltării spirituale a copiilor,
între care se naște o apropiere echivocă. Horia și Irina
fac front comun împotriva reducționismului religios la
care îi supune autoritatea tatălui, iar independența
câștigată odată cu vârsta adultă nu face decât să adân-
cească prăpastia dintre cele două unghiuri de acceptare
a existenței individuale, care anatemizează sau privile-
giază experiența senzorială în forul lumii spirituale:
„Știam că ar fi vrut să mă întrebe dacă mai vorbisem cu
ei, cu oamenii ăia pe care el renunțase să-i mai considere
părinți, totuși s-a abținut și s-a concentrat pe farfurie,
urma să-și amintească de asta, cu siguranță, cu ocazia
unei posibile discuții mai aprinse” (p. 38). Posibilitatea
vinovăției fratelui o bântuie pe Irina, care decupează
obsesiv secvențe memorabile din viața lor de familie
pentru a-și reabilita fratele în proprii ochi. Atacurile din
partea societății și a presei acutizează procesul negării și
al căutării răspunsurilor.

Intimitatea întrucâtva nefirească, care se creează
între cei doi frați în perioada adolescenței, joacă un
dublu rol în dinamica relației Irinei cu Horia. Pe de o
parte, legătura strânsă declanșează impulsurile protec-
toare ale surorii, și totodată plantează îndoiala în mintea
Irinei. Mihail Victus speculează cu măiestrie virtuțile și
primejdiile intimității, care se camuflează pe neașteptate
într-un război al conștiinței: „Nu știu ce-aș fi făcut în
noaptea aia dacă n-aș fi simțit lângă mine respirația
ușoară a Taniei, probabil că m-aș fi dus la Horia și l-aș
fi confruntat, i-aș fi cerut să-și dovedească nevinovăția,
aș fi devenit astfel judecător și instanță, în loc de aliatul
de care avea el nevoie și care inițial îi propusesem să
fiu” (p. 73). Irina se substituie posibilei victime a abuzu-
lui, căutând în trecutul comun o explicație a gestului
ipotetic făcut de fratele său. Relatarea cursivă se
hrănește din vitalitatea momentelor de analiză a stărilor
dilematice și din irizațiile incertitudinilor. Inciziile în
memoria Irinei funcționează ca element dizolvant al cer-
titudinilor și sunt executate cu finețe și naturalețe, fără a
lăsa impresia de ton studiat. Anxietatea tulbure care
plutește asupra suspiciunilor că Horia ar fi profitat de
poziția sa de profesor pentru a-și seduce eleva produce

o reconsiderare a limitelor presupuse de afecțiunea fra-
ternă. Sora duce o bătălie cu sine pentru a nu încălca
granițele trasate de fratele său, însă pasivitatea cu care
Horia își gestionează noul context social și profesional
o împinge să preia rolul activ al reabilitării lui. 

Tehnica insinuării introduce în roman asperitățile
incapacității de a cunoaște adevărul, suprapunând peste
stratul evanescent de amintiri un flux caleidoscopic de
episoade din prezent. Monologurile Irinei curg, cu alu-
necări lente sau răbufniri mobilizatoare, fiind construite
admirabil de prozator. Starea constantă este nu melanco-
lia, ci încordarea, pe care cei doi frați o consumă diferit,
Irina prin accese aproape necontrolate de reverie, iar
Horia prin eforturi fizice și meciuri de box din care iese
întotdeauna învingător. Străduințele Irinei dau roade
doar atunci când nu mai cedează în fața pasivității lui
Horia. Cu toate că găsește în aprtamentul bărbatului
posibile dovezi incriminatoare, alege să înfiereze din
propria conștiință ipoteza vinovăției, construind mental
scenarii care să-l disculpe: „Erau niște pantaloni scurți.
Prea mici și de-o culoare nepotrivită ca să-i aparțină lui
Horia. Preași prea copilăroși, din cauza unei flori galbe-
ne cusute grosolan pe partea dreaptă, ca să aparțină unei
femei mature. Există și femei care se maturizează foarte
târziu, când nu mai au de ales, mi-am spus” (pp. 239-
240). Romanul preia tonalitatea unei simfonii, fiind cris-
talizat în jurul unor creșteri neprevăzute de intensitate,
care sporesc o cadență gravă, desprinsă din motto-urile
biblice care deschid fiecare capitol. Ceremonialul cre-
puscular al ecourilor biblice este slujit de contemplația
hipnotică a comportamentului personajelor, în timp ce
fervoarea autoreflexivă segmentează voința elucidării
enigmei vinovăției lui Horia.

Prin romanul Toate păcatele noastre, Mihail Victus
își consolidează locul în galeria prozatorilor rafinați, cu
apetit pentru radiografia stărilor tulburi, ambivalente.
Scriitorul valorifică strălucit tehnica reactivării trecutu-
lui pentru a-l așeza sub lupa investigației, insinuând o
complicitate artistică fină, gradată de convulsii puterni-
ce, convertite în pagini desăvârșite stilistic. Retorica
amintirii și prezentul caleidoscopic fuzionează într-un
aliaj discursiv care frizează febricitatea constantă și
acalmia expectativă, transforrmându-se în mărci ale
unui talent indiscutabil. Glisările convenționalului către
tragedia personală sunt realizate cu naturalețe și impri-
mă evenimentelor relatate un fast răpitor al chinurilor
spirituale fără obiect, greu de definit. Finețea epică a
prozatorului constă tocmai în supradimensionarea fires-
cului și a posibilului, pe care știe să le pună în valoare
cu o intuiție remarcabilă.
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Pusti me (Humanitas, 2021) e primul roman al lui
Borco Ilin, dacă nu mă-nșel, un antropolog, prozator, poet
și fotograf sârbo-român care a făcut deja din peisajul
Banatului un decor literar în varii expresii. Imaginarul său
nu e o excepție nici de data asta, doar că se-ntâmplă într-
o proză de aproape 170 de pagini, fragmentată în fascicule
care nu-s obligatoriu părțile unei aceeași povești coerente.
Romanul mizează pe jocul semantic dintre etimonul
maghiar „pustă”, care desemnează inclusiv în românește
un teritoriu pustiu, o întindere fără limite spațiale vizibile,
și imprecația sârbă „pusti me”, adică „lasă-mă, eliberează-
mă, dă-mi drumul!”. E vorba de sentimentul unei o deza-
buzări paroxistice, a unei sastiseli extreme, atribuite unui
personaj autobiografic care îmbracă în toate formele haina
singurătății și a rutinei fără leac. 

Pusta revelează o geografie mobilă, în romanul lui
Borco Ilin, ea nu e doar câmpia care năvălește peste
graniță dinspre Ungaria ori Serbia. Pusta e și orașul
(Timișoara), și satul copilăriei (Aranca, pe Mureș), și
variile locuințe pasagere ale personajului (apartamentul
unui prieten, o cameră din Muzeul Satului Bănățean, pro-
pria chirie), și apele Mediteranei (e angajat, la un moment
dat, ca fotograf pe vase de corazieră), și străzile Italiei
(rătăcirile de emigrant fără mai nimic în buzunare fac
parte din experiențele fundamentale ale eroului).
Tipologia lui „Borco”, cel din roman, e, de fapt, un ames-
tec între promiscuitatea unui Gore Pirgu și rafinamentul
decadent al unui Pașadia (nu că nu s-ar potrivi și trimiteri
la Burroughs, Kerouac & comp.). Scriitor, jurnalist,
muzeograf, biker, rocker, amant de ocazie și deopotrivă
los-er de vocație, protagonistul e și prietenul marilor bău-
tori, și rătăcitorul prin lume cu buzunarele goale, și ami-
cul câinilor sălbatici din pădure, și aspirantul la glorie
literară. Heart of Steel, piesa trupei Manowar pe care o
ascultă, între altele, pare a-i fi cel mai bun refren însoțitor.
Dotat cu o imensă disponibilitate poetic-vizuală, narato-
rul așa-zisului „jurnal” consemnează disparat peisaje,
tipologii, evenimente, stări, lecturi, audiții, cu o
predispoziție pentru tema timpului, unul și același, în
decupaje diferite. Nu se-ntâmplă mai nimic în carte, cro-
nologia e vâscoasă și repetitivă, notațiile vizează mai
degrabă instantanee de viață, interioară și exterioară, iti-
nerantă și intelectuală, „crepusculul seamănă cu răsări-

tul”, traversele din lemn se pierd în zare cu tot cu macii
dintre ele, cerul, tufișurile și orizontul sunt „din oțel”, iar
oamenii sunt „prizonieri într-un timp care curge în sus”.
Din pusta nesfârșită cel mai bine se iese prin moarte,
numai trecând râul morții eventual cu ajutorul unui
luntraș tocmit anume pentru asta vine adevărata eliberare,
iar moartea omului din pustă nu seamănă deloc cu alte
feluri de morți.

„Aceste fântâni se înalță-n șes ca niște spânzurători,
parcă ești la eșafod. Un călău tăcut care te invită la adăpa-
re, la răcorit, la adăpost. În jurul fântânii pământul e jilav,
un mozaic de nămol, modelat de copitele dobitoacelor. La
margine, apa stătută se încălzește în anvelope de tractor,
tăiate pe lung. În apropiere, la buza islazului, tace gara –
halta din ciment, ruinată, cu grătare de fier la ferestre, ca
o celulă. Calea ferată e înghițită de buruieni, arșița roade
inima oțelului ca o molimă. Închisoare, apoi execuție,
apoi eliberarea spiritului în câmp deschis. Copil și adoles-
cent fiind, de multe ori am auzit la sat «azi-dimineață l-au
dat jos» sau «iarăși a-ncercat, dar l-au dat jos la timp». Din
ștreang, desigur. În pustă, cei care vor să plece nu se arun-
că în fața trenului sau în Mureș, nu se otrăvesc cu otravă
pentru șobolani și nu-și taie venele. Se spânzură. Acest act
de spânzurare, acest demon al amiezii este tipic spațiului
deschis al pustei, în care orizontul te atrage ca un tărâm al
făgăduinței. Același orizont al cărui soare, spre care alergi
la răsărit și la asfințit, e tot mai departe. Cu cât alergi mai
tare spre el, e tot mai departe, același tărâm al făgăduinței
care-ți spune clar că nu pentru tine există. Și, așa, soarele
răsare și apune în tine fără ca tu să te poți bucura de lumi-
na sau căldura lui, e în tine, dar nu e al tău. Căci pusta este
fiica mică a stepei, în care ne-am pierdut numele și
sămânța lui, a stepei în care ne-a rupt în două turcul, tăta-
rul, cazacul sau hunul, pe rând. În pustă, spânzurarea este
un gest mai larg decât pur suicidal, este un gest și de revol-
tă, demonstrativ și de atitudine”.

Scris într-o limbă română impecabilă, muzicală, cur-
gătoare și mustind de poezie, romanul lui Borco Ilin e un
document al dezesperării și simultan al salvării prin
frumusețe. Precum florile crescute exact lângă linia fera-
tă, frumusețea vine inclusiv prin naufragii, prin suferințe,
prin obstacole și prin irosiri. Jurnal de pustă e o realizare
notabilă în proza contemporană de la noi.
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În lungul șir al proceselor înscenate în „epoca de
fier” a comunismului în România, lotul „Teodorescu
Alexandru și alții” poate fi socotit penultimul. Ultimii
judecați și condamnați au fost cei din „lotul Noica-
Pillat”, în 1960. În 1963 și 1964 deținuții politici care
supraviețuiseră infernului concentraționar comunist au
fost puși în libertate prin niște decrete ale Consiliului de
Stat al R.P.R., promulgate în urma presiunii comunității
democratice internaționale. 

În 1958 au fost așadar arestați, anchetați și
condamnați șaisprezece participanți la dezbaterile și
practicile ce aveau loc în cadrul adunărilor asociației
cunoscute sub denumirea „Rugul Aprins al Maicii
Domnului”. Inițiatorul și liderul grupului a fost Sandu
Tudor (Alexandru Teodorescu), inițial poet și gazetar,
născut în anul 1886, apoi călugăr cunoscut cu numele
Agathon și Daniil. După ieșirea României din războiul
antisovietic și intrarea Armatei Roșii în țara noastră,
oameni luminați au intuit primejdiile iminente: ocupația
militară, sovietizarea forțată, instalarea unui regim
comunist, copie a celui moscovit. Între personalitățile
care s-au gândit cum să stăvilească înrobirea țării, cum
să stea în calea dezastrului ce se profila, au fost și oame-
nii care s-au reunit în jurul lui Sandu Tudor sub semnul
„Rugului Aprins”. O trăsătură aparte a acestei asocieri a
fost reunirea și unitatea dintre „cult și cultură”, dintre
clerici și intelectuali laici de vază. Formula alăturării
dintre „cult și cultură” aparține profesoarei Carmen
Ciornea de la departamentul de teologie al Universității
din Constanța. Formula este pusă în circulație în volu-
mul „Să nu fiți căldicei!”. Sandu Tudor și întemeierea
Rugului Aprins (1940-1952), Editura EIKON, 2018.
Cartea se bazează pe cercetarea minuțioasă a documen-
telor întocmite de Securitate pentru instrumentarea pro-
cesului, documente existente azi în Arhiva Consiliului
Național de Studiere a Arhivelor Securității
(A.C.N.S.A.S.). 

Despre asociația „Rugul Aprins” s-au scris deja des-
tule cărți, unele minuțios documentate și comentate,

altele mai puțin. Una dintre acestea, sistematică
și riguroasă în prezentarea documentelor, este
„Rugul Aprins”. Studii și documente despre
exterminare și supraviețuire”, Editura Fundației
Academia Civică, 2018. Cartea, a 13-a apărută în
colecția „Documente”, este semnată de Ioana
Diaconescu. Autoarea, poetă consacrată prin zeci
de volume, și-a descoperit de ani buni vocația de
cercetătoare asiduă a istoriei recente, mai exact a
istoriei noastre sub comunism. Eforturile
susținute ale Ioanei Diaconescu s-au materializat
și prin publicarea volumului Scriitori în arhiva
C.N.S.A.S. Intelectuali urmăriți informativ,
arestați, condamnați, uciși în detenție, 1946-
1989. Este al 9-lea volum din colecția
„Documente”, publicat tot la Editura Fundației
Academiei Civice în 2012. Însă laborioasa cerce-
tare nu s-a oprit aici. Marin Preda – Un portret în
arhivele Securității (2015), O conștiință literară
– Mihai Ursachi în documentele Securității
(2016) și Poezia ca act de insurgență – Cezar Ivănescu
în Arhiva C.N.S.A.S. (2017) întregesc panoplia – arme
livrești îndreptate împotriva vitregiilor istoriei. Ca un
argument în plus, Ioana Diaconescu este și coautor la
volumul Revoluția ascunsă – 14 Decembrie 1989, Iași
(2019). Nu facem mențiune despre motivele personale
ce o îndeamnă pe scriitoare să răscolească arhivele isto-
riei recente deși știm că ele există. Există însă o rațiune
mai presus de toate celelalte: dorința legitimă de adevăr
coroborat cu o reală justiție post factum: prea multe
personalități de mare valoare ale națiunii au fost reduse
la tăcere, anihilate, desființate de prigoana comunistă.
Ele trebuie scoase din nou la lumină, readuse în atenția
publică atât cât mai este cu putință, după o pauză care a
depășit trei decenii. Sigur că au fost strădanii și împliniri
în această direcție – am văzut că s-au scris cărți, s-au
cercetat arhive, au fost difuzate emisiuni și seriale tele-
vizate între care „Memorialul durerii” a continuat până
în zilele noastre. A fost înființată Fundația Academia
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Civică la 21 aprilie 1994 de către Ana Blandiana și alți
175 de membri și colaboratori. Principalul ei proiect dus
la bun sfârșit este Memorialul Victimelor Comunismului
și al Rezistenței de la Sighet. Aici locuri cu o deosebită
dar apăsătoare semnificație istorică, politică și umană
sunt descoperite prin tururi tematice precum
„Instaurarea comunismului”, „Represiunea comunistă”,
„Reprimarea culturii și a bisericii”, „Rezistență, răscoa-
le” ș.a. Am afirmat pe când încercam să inițiem un „pro-
ces al comunismului” că trei au fost direcțiile principale
de anihilare a ființei naționale: distrugerea conștiinței, a
culturii și mistificarea istoriei naționale, desființarea eli-
telor intelectuale (1); distrugerea proprietății private și
instituirea economiei planificate, de comandă: colectivi-
zare, naționalizare, confiscare de bunuri strict necesare,
a averilor celor condamnați (2); distrugerea credinței
religioase prin prigoana clerului, prin scoterea bisericii
în afara vieții sociale și a afacerilor statului (3). 

Asociația „Rugul Aprins al Maicii Domnului” a
urmărit să stea în calea distrugerii culturii și a credinței,
însă, întrucât activitatea ei contravenea „învățăturii mar-
xist-leniniste” și „formării omului nou”, ateu, fără
conștiință națională și a valorilor autentice, ea a fost
interzisă, iar membrii ei puși sub acuzare, condamnați și
întemnițați. „Acești teologi, cărturari de valoare, inte-
lectuali ce puteau avea discipoli ca urmași care ar fi pus
în pericol configurarea și apoi perfecționarea «omului
nou» trebuiau distruși moral și psihic, torturați fizic,
coborâți pe cea mai de jos treaptă a umilinței. Anihilați”.
Amare și grele, zdrobitoare sunt aceste cuvinte ce răsu-
nă ca o concluzie fatidică, cuvinte scrise de Ioana
Diaconescu în lucrarea ei despre „Rugul Aprins”. 

Practicile isihaste și conferințele pe teme religioase
susținute de membrii „Rugului Aprins” nu aveau cum să
nu atragă atenția cerberilor regimului dictatorial.
Aderenții se adunau la Mănăstirea Antim, iar, mai târ-
ziu, în casa lui Alexandru Mironescu, profesor universi-
tar prieten al lui Sandu Tudor și unul dintre animatorii
principali. Practica isihastă are drept țel cunoașterea lui
Dumnezeu prin rugăciune neîncetată și coborârea minții
în inimă, după pilda și povețele lui Iisus Cristos. Este o
rugăciune a inimii, rostită în deplină umilință: „Doamne
Iisuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe
mine, păcătosul!”. Securitatea comunistă nu avea cum
să nu-i acuze pe practicanți de misticism și de propagan-
dă contrară ideologiei ateiste marxist-leniniste, de atra-
gere a unor tineri, majoritatea studenți, sustrăgându-i
astfel de la viața politică și socială susținută oficial.
Totodată, pentru a-i încadra politic, anchetatorii i-au
acuzat pe arestați, în mod fals, de legionarism. Era învi-
nuirea cea mai la îndemână a capilor unui regim în curs
de instaurare. În paranteză fie spus, aceeași acuzație a

fost strigată pe stradă la adresa opozanților „tânărului”
regim instalat de Ion Iliescu & Co. – a se vedea
manifestanții din Piața Universității și mineriada din 13-
15 iunie 1990. Din motivele arătate deja, Asociația
„Rugul Aprins al Maicii Domnului” a fost scoasă în
afara legii în anul 1948. Membrii ei au reînviat-o clan-
destin, după trecerea lui Sandu Tudor la monahism, ulte-
rior ieșirii acestuia din prima detenție (1950-1952).
Amănunte precise sunt oferite în cartea Ioanei
Diaconescu: „La 8 noiembrie 1958 sentința nr. 125 intra
în vigoare pentru un grup constituit din 16 persoane din
care făceau parte preoți monahi și studenți de la diferite
facultăți. Faptele sunt bine cunoscute. Asociația cu
caracter religios fusese constituită în 1945 de către
Alexandru Teodorescu (Sandu Tudor), Alexandru
Mironescu, Roman Braga și Benedict Ghiuș. Ei au reor-
ganizat, începând din 1955, gruparea „Rugul Aprins”
(care fusese interzisă în 1948) la care au aderat și
Alexandru (Adrian) Făgețeanu, Sofian Boghiu și Felix
Dubneac.” (pp. 145-146).

Lotul „Teodorescu Alexandru și alții” a cuprins deci
16 arestați, anchetați și condamnați în 1958 și 1959 la
pedepse grele de zeci de ani de închisoare și muncă sil-
nică. Prin sentința nr. 125 din 8 noiembrie 1958 dată de
Tribunalul Regiunii a II-a Militare în dosarul 2164/ 958
au fost condamnați următorii: Teodorescu Alexandru zis
Sandu Tudor (25 de ani temniță grea și 10 ani degradare
civică), Benedict Vasile Ghiuș (18 ani muncă silnică),
Sofian Serghie Boghiu (16 ani muncă silnică), Adrian
Arsenie Făgețeanu (20 de ani muncă silnică), Arsenie
Papacioc (20 de ani de muncă silnică și 10 ani degradare
civică), Vasile Voiculescu (5 ani muncă silnică), Felix
Dubneac (16 ani muncă silnică și 10 ani degradare civi-
că), Roman Braga (18 ani muncă silnică și 10 ani degra-
dare civică), Alexandru Mironescu, Gheorghe Vasîi,
Șerban Mironescu (fiul lui Alexandru), Emanoil
Mihăilescu, Nicolae Rădulescu, Dan Grigore Pistol,
Gheorghe Dabija, Dumitru Stăniloaie. 

Sandu Tudor va deceda în 1960 în penitenciarul din
Aiud, iar Vasile Voiculescu („medicul fără de arginți”),
eliberat în 1962, pe lângă privațiunile detenției a fost
grav afectat prin fracturarea coloanei vertebrale, proba-
bil în urma bătăilor crunte din timpul anchetelor.
„Internat la Aiud în 1959, la 75 de ani, cu coloana frântă
încă din timpul anchetei din arestul M.A.I., V.
Voiculescu, cu antecedente medicale îngrijorătoare,
suferă tratamentul temniței, înscris la «categoria penală
c[ontra] r[evoluționar]».” (v. I. D., op. cit., p. 140).
Antecedentele medicale de care instanța nu a ținut cont
sunt, alături de „cifoscolioza dorsală traumatică”, căpă-
tată în timpul arestului, „boli infecto/contagioase: febră
tifoidă, tifos exantematic, febră recurentă, hepatită epi-
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demică, T.B.C. pulmonar stâng, sindrom cardio-vascu-
lar, colită cronică de fermentație, cistită cronică, apen-
dicită cronică. Starea prezentă: 57 kg și 1,65 înălțime,
pielea: palidă.” (idem). La concluzii i s-a pus diagnosti-
cul de senilitate (?!) și a fost declarat inapt de muncă. A
fost grațiat cu un an mai devreme, în aprilie 1962. A mai
trăit doar un an, până la 26 aprilie 1963, stingându-se
din viață în vârstă de 79 de ani. Vasile Voiculescu a fost
inculpat, putem spune, pentru delict de semnătură și
delict de opinie: „a scris o seamă de poezii pe teme mis-
tice care au un caracter dușmănos față de regimul
democrat-popular din Rapublica Populară Română”, a
afirmat că „în Republica Populară Română n-ar exista
libertate” fiindcă nu i se permitea să publice poeziile, iar
la întâlnirile celor din „Rugul Aprins”, „inculpatul,
împreună cu ceilalți coinculpați, purtau discuții pe mar-
ginea evenimentelor interne și internaținale, comentând
în mod ostil regimului știrile transmise de posturile de
radio imperialiste” (p. 43-44). Coroborate, toate aceste
învinuri puteau conduce ușor la condamnarea pentru
uneltire contra ordinii sociale.

Alexandru Teodorescu, între 1933 și 1938 cunoscut
ca gazetar și poet sub numele de Sandu Tudor, iar ca
monah – Agathon și Daniil, a fost acuzat de propagandă
antirevoluționară „scriind articole prin care a propagat
și susținut pătrunderea fascismului în România și s-a
dedat la o serie de atacuri împotriva mișcării
muncitorești” (p. 21). Îl incrimau, chipurile, articolele
scrise în ziarul Credința, prin care „a dus o intensă pro-
pagandă anticomunistă calomniind și defăimând, elogi-
ind orânduirea capitalistă.” (idem). Acuzații false în cea
mai mare parte, articolele sale vizând greșelile politice,
amoralismul și corupția clasei conducătoare și ale unor
persoane sus-puse din epocă: Dictatură și inversiune
sexuală (împotriva lui Hitler), Porcii burgheziei, Bestia
blondă, bestia galbenă (împotriva Germaniei naziste și
a Japoniei imperiale), Disolvarea „Gărzii de Fier”,
Ceva despre rasism, Între nedreptate și jertfă (în apăra-
rea profesorului universitar Petre Constantinescu-Iași,
militant comunist, arestat „nelegal”), Pentru prietenia
de la miază noapte (favorabil U.R.S.S, elogiind spiritul
rusesc), Masca ducelui (împotiva lui Mussolini) etc.1

Însă cea mai grea învinuire îl viza pe Sandu Tudor în
postură de întemeietor și animator permanent al
Asociației „Rugul Aprins”. Pe deasupra, după scoaterea
în afara legii, în 1948, membrii grupului de clerici și
intelectuali au continuat să se întâlnească în clandestini-
tate, în casa lui Alexandru Mironescu și la Mănăstirea
Plumbuita din București, unde participanții „au discutat
și comentat știrile transmise de posturile de radio impe-
rialiste [...] cât și evenimentele contrarevoluționare ce
au avut loc în Republica Populară Ungară2, declarân-

du-se de acord cu acțiunile criminale din rândurile inte-
lectualilor” (p. 24). Caracterul religios mistic și legiona-
rismul inventat de anchetatori și acceptat de instanță au
fost alte acuzații grele incluse în dosar. Sandu Tudor, o
personalitate complexă și surprinzătoare, a fost perceput
ca un dușman redutabil al noii ordini comuniste. El
„întemeia înainte de 1940 revista Floarea de foc și coti-
dianul Credința. Aici, cu o mare forță polemică, se
exprima împotriva oricărei forme de extremism, în arti-
cole ca Între sobor și soviet sau Lecția proceselor de la
Moscova. Vocația lui reală a fost, însă, cea religioasă.”
(I.D., op. cit., p. 57). Este atunci firesc să ne mai între-
băm de ce „Rugul Aprins”, Sandu Tudor și ceilalți au
fost percepuți drept dușmani ai unui regim ateu care nu
tolera niciun fel de diferențe de ordin intelectual, al
credinței și al gândirii? „Cine nu e cu noi e împotriva
noastră”, ar fi spus Lenin chiar în primii ani ai dictaturii
bolșevice, deci oricine nu pactiza cu regimul era un
dușman potențial. Practica guvernării comuniste s-a
bazat tocmai pe eliminarea dușmanilor reali și
potențiali, dușmanii de clasă, intelectualii reacționari și
clerul care răspândea misticismul și încerca să atragă
tinerii înspre îmbrățișarea unei gândiri necontaminate de
ideologia marxistă și apropiate de comuniunea cu
Dumnezeu. Nu era permis de a gândi altfel, drept pentru
care altă acuzație care îi privea pe mulți coinculpați se
referea la interdicția de a atrage elemente tinere în
mișcare:

„Pentru a recruta cât mai multe elemente tinere pen-
tru a le face o educație mistico-naționalistă, inculpatul
Teodorescu Alexandru a folosit metoda organizării
meditațiilor.

Astfel în anul 1957 cu ocazia venirii la schitul Rarău
a unui grup de studenți din București în frunte cu
Mironescu Șerban inculpatul a organizat astfel de
meditații în cadrul cărora pe lângă problemele mistico-
religioase le-a făcut și o educație dușmănoasă față de
regimul democrat-popuar îndemnându-i să se rupă de
viața politică a țării și să se retragă în mănăstiri de
unde să acționeze împotriva orânduirii de stat din
Republica Populară Română” (p. 23). 

Până la urmă istoria a dovedit că suspiciunile și
temerile stăpânilor comuniști au fost justificate.
Rezistența nu a încetat și a învins. 

Note:
1. Toate aceste articole și încă vreo câteva se găsesc în

reproducerile de Documente de la sfârșitul cărții lui
Carmen Ciornea, „Să nu fiți căldicei”. Sandu Tudor și înte-
meierea Rugului Aprins (1940-1952). 

2. Se face referire la insurecția armată antisovietică ce
a a vut loc la Budapesta în octombrie-noiembrie 1956.
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Invadată de un pesimism aproape nihilist, poe-
zia lui Marian Dopcea surprinde omul în câteva ipo-
taze tragice de mare expresivitate, cu o notă de ori-
ginalitate discretă, retruvabilă de altminteri și în
scrierile altor poeți optzeciști. Poetul configurează
un univers maniheist, guvernat de o relație dihoto-
mică în care balanța înclină către sfera răului. Este
și cazul Poemelor de pe Insula de Smarald
(Karograf, 2018), volum ce edifică un spațiu al
fragilității existenței umane. Aceasta poezie respiră
o intensitate existențială vădită, amintind pe alocuri
de lirica Ilenei Mălăncioiu, dar și de monotonia
obsesivă a lui Bacovia. În aceeași manieră, cu o
voce însă particulară, puternică și asumată, Marian
Dopcea reușește să se impună în literatura română
actuală printr-o poezie ce pune în evidență dimen-
siunea tragică a condiției umane. Poemele sunt gru-
pate în două mari secțiuni: Insula, respectiv Zidul,
ce debordează o expresivitate lirică distinctă, după
cum vom vedea, și asamblează concepția
existențialistă pe care poetul nu se ferește să o expu-
nă. Eul poetic este efervescent, caracterizat de o
expresivitate aparte, specifică poetului. 

Titlul, o promisiune himerică, reflectă întru totul
ideea de seducere a orizontului de așteptare, recon-
figurându-l cu dibăcie pe parcursul derulării stării
lirice. Poemele aduse de pe „Insula de Smarald”,
locație exotică și idealizată, feerică, lovesc încă din
incipit, racordându-se la lirica argheziană și estetica
urâtului. Poetul își asumă direcția argheziană încă
de la început, prin elementul paratextual ce
însoțește titlul primului poem, limbajul poetic fiind
circumscris sferei lugubrului: „Sap un mormânt: și
dau de oase albe/ De apa ploii îndelung spălate -/ Și
le aleg cu degetele sfioase,/ Uimindu-mă cât pot fi
de curate.” (Cel adormit, p. 4). De altfel, estetica

urâtului ne va escorta în toată această călătorie liri-
că. Totodată, titlul este primul semn de care ne
lovim în identificarea unei zone literare specifice
poetului nostru, parnasianismul, după cum vom
vedea și din selecția de poeme. 

Universul lui Marian Dopcea este guvernat de
un maniheism pregnant și contaminat de accentele
pesimismului: „Și lumea ne-am făcut-o împreună/
Întunecată, doar. Nici rea, nici bună.” (Cititor, p. 5).
Este un univers ce se destramă cu fiecare pulsație a
vieții, ajungând până la viziuni escatologice: „...că,
zgribulit în ceruri, Domnul n-are,/ De-acum nici o
nădejde de scăpare.../ ...că vine-ncet, spre El, mare-
le Frig/ Și – urmă-i, hulpav, marele Nimic” (Nec
plus ultra, p. 6). Identificăm aici și o concepție par-
ticulară, din care sunt înlăturate urmele oricărui tip
de gândire a transmigrației în favoarea nihilismului.
Maimuța lui Dumnezeu încheie volumul poetic,
printr-o confesiune și totodată o rugăminte spre ier-
tare: „Știind că-s după Chipul și asemănarea Ta/
Cercai și eu Cuvântul – crezând că aș putea/ Să fău-
resc, la rându-mi, un Spațiu fericit..../ Și văd, cu
spaimă Doamne, ce mult m-am înșelat/Și gem citin-
du-Ți lumea și îngrozit mă zbat.../ Mă vei ierta
vreodată că Te-am maimuțărit?” (p. 97).  

Dematerializarea ființei umane este și ea o con-
stantă. Omul, istovit de căutarea infructuoasă a sen-
sului, sleit de puteri, își găsește pacea în contopirea
cu natura, cu universul: „M-a înghițit pădurea-ntu-
necoasă” (Anabis, p. 8). Este o fuziune a ființei cu
neantul care îi permite omului un repaus de la hao-
sul lumii înconjurătoare. Escapada din lumea reală
nu se rezumă doar la tentația contopirii cu natura.
Orice element al naturii, inclusiv un biet fluture,
este, de asemenea, ademenitoare, după cum reiese
din poemul În felul fluturelului: „azi/ vreau să fiu
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fericit/ în felul tău,/ fluture:/ cutreierând/ iară și
iară/ grădina –/ cu singura povară/ pe umeri/ lumi-
na,/ lumina...” (p. 94). O interpretare interesantă a
poemului ar putea fi găsită întorcându-ne atenția
către mitologia grecească, unde cuvântul „fluture”
poate fi tradus și ca „Pyche”, numele zeității cu
aripi de fluture, reprezentată pe frescele de la
Pompei. Conform tradițiilor mai vechi, sufletul ce
părăsește trupul pământesc preia forma fluturelui.
Astfel, se poate interpreta poemul lui Marin Dopcea
drept o năzuință de a renunța la existența sa lumeas-
că. Aceeași dorință puternică reiese și din poemul
Tot: „Tot mai sumbre viziunile mele/ și tot mai
încărcate de sensuri/ apăsătoare... poate că voi/
pleca în curând/ ca un turist căruia nimeni/ identita-
tea nu-i știe.../ ca un intrus/care nu a lăsat nicio
urmă-n/ grăbita-i trecere” (p. 73). 

Poezia lui Marian Dopcea are un evident subs-
trat filosofic, așa cum afirma Ion Negoițescu la
momentul debutului său: „e un poet menit afectelor
filosofice”. Și, într-adevăr, Marian Dopcea explo-
rează cu dibăcie preceptele filosofice, jonglând cu
noțiuni conceptuale și abstracte precum cea de timp
și sens al vieții: „Un ceas de tihnă parcă i-aș mai
cere/ Celui ce scrie-n cer, placid, viața –/ Un scurt
răgaz în fluxul de durere:/ Și-abia apoi să mă înghi-
tă ceața./ [...] Un ceas de tihnă... Rostul omenesc/
Și-l înțeleg. De ce-mi fu dat să vremui/ Când inima-
i doar un pietroi, în piept?” (Un ceas, p. 77). Viața
reprezintă așadar un periplu al omului în căutarea
unui sens voalat, a unui scop absent. Este vorba în
definitiv de o energie epuizabilă a spiritului, care
izvorăște dintr-o intenție (auto)analitică. Este pre-
zent motivul clasic al sentimentului efemerității,
fugit irreparabile tempus, după cum reiese din
următoarele versuri: „disperat mă uit la rămășițele
zilei de ieri/ ca la oasele fosilizate ale dinozaurilor:/
cum și-au pierdut strălucirea, pietrificându-se,/ cum
au absorbit într-o noapte milioane de ani.” (***, p.
67). 

Sigur, pentru o realitate atât de obsedantă pre-
cum cea a poetului nostru, poezia nu poate deveni
decât un artificiu, care are și valențe curative.
Poezia substituie realitatea crâncenă și oferă un mij-
loc de escapadă, o addenda a vieții în care tempora-
litatea este neglijată cel mai adesea, iar sfârșitul este
eludat. Pentru că Dopcea este, până la urmă, un
poète maudit, după cum îl consideră și Romulus

Bucur. Citind poeziile sale, avem adesea senzația,
în calitate de cititori, că hoinărim printr-un univers
literar, reîntâlnindu-ne cu opere sau autori care au
contribuit semnificativ la formarea noastră de lec-
tori. Există numeroase trimiteri intertextuale, dintre
care mai semnificative sunt cele referitoare la
Kafka, la Moby Dick ori Don Quijote ș.a.m.d.
Referințele culturale sunt numeroase, fie ele mai
explicite ori obscure, indicându-ne de fapt o scurtă
parte din biografia autorului. Astfel, aflăm că poetul
își petrece anii liceali sub îndrumarea și camarade-
ria criticului literar Cornel Moraru, care a avut de
altfel un aport considerabil în formarea sa literară,
orientându-l atât către marii clasici ai literaturii uni-
versale, cât și spre marii interbelici.  

În mod evident, parnasianismul pare seducător
și, nu de puține ori, definitoriu pentru autorul
Migdalelor amare, care cultivă un estetism radical,
în descendența lui Théophile Gautier sau a lui
Alexandru Macedonski, una dintre figurile emble-
matice ale parnasianismului românesc. Astfel, sin-
gurul scop al liricii sale este acela de a fi poezie, de
a fi artă, estetismul devenind aici „suprema valoare
existențială de referință”. Marian Dopcea preia cele
mai complexe structuri clasicizate ale poeziei, poe-
zii cu formă fixă precum sonetul, gazelul, rondelul
etc., le remodelează și le conferă din nou legitimita-
te (Aproape gazel, Fabulă – în chip de sonet –,
Rondelul vulturilor, Rondelul norocului, Rondelul
jocului de-a alba neagră etc.). Și tematica sa este
integrabilă parnasianismului, poezia avându-și
rădăcinile în istoria Antichității, Evului Mediu
(Gingis), în mitologie (Salomeea) sau în peisagisti-
ca exotică (Insula de Smarald). 

De fapt, întregul volum de poezii pare a fi con-
comitent un omagiu adus parnasianismului și o afir-
mare a propriei identități creatoare, literare. Poeme
de pe Insula de Smarald ne oferă, așadar, un corpus
liric bine închegat, cu o poezie deloc facilă și rezis-
tentă, reprezentativă atât pentru literatura actuală,
cât și pentru cea a generației optzeciste. 
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După peripeţiile cu laureatul primei ediţii a
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”,
relatate oarecum în primul episod al acestui excurs
prin istoria premiului, lucrurile se aşezaseră cît de cît,
cel puţin în privinţa juriului, care se conturase atunci
pentru zece ani, chiar dacă, prin retragerea lui Al.
Călinescu, care pleca la Paris cu probleme de catedră,
cale deschisă de recenta libertate cîştigată, din care,
iată, trecuseră doi ani, a venit în juriu, nu pentru mult
timp, adus tocmai din Germania, Florin Manolescu,
care, nici el nu va sta decît o ediţie, fiind recrutat pen-
tru cea de a treia ediţie criticul ieşean Daniel Dimitriu.
Astfel, la nominalizările trimise de la Botoşani, din
care făceau parte poeţii Gellu Naum, Ştefan Augustin
Doinaş, Ioanid Romanescu, Dan Laurenţiu şi Ana
Blandiana, cu încercări de a-l aduce printre nominali-
zaţi şi pe Geo Dumitrescu, de la care nu aveam nici un
semn în privinţa deplasării lui din Bucureşti, juriul a
reacţionat, cum mi se părea firesc, avînd în vedere
greutatea numelui şi operei lui poetice, aducîndu-l cu
unanimitate de voturi pe scena galei de la Botoşani pe
Gellu Naum. O întreagă istorie a poeziei suprarealiste
de la noi, de la Virgil Teodorescu, Paul Păun,
Gherasim Luca ori D. Trost, la care în vîrful piramidei
stătea neclintit Gellu Naum, apreciat de la primele
cărţi tocmai de puternicii mişcării suprarealiste de la
Paris, prin Andre Breton, deci o întreagă istorie a aces-
tei poezii ce nu-şi găsise între timp în noile formule
prea mulţi adepţi la noi, se deplasa la Botoşani.
Convorbirile la telefon cu Gellu Naum şi soţia sa erau
lungi şi pline de o sumedenie de întrebări, încît nu
ştiam dacă sunt puse pentru a afla ceva anume sau a
mă tachina şi speria cu posibila lui absenţă din gala de
la Botoşani. Nu am fost sigur de prezenţă decît în ziua
cînd a coborît pe peronul gării din Botoşani, într-un
palton negru, ponosit, dintr-o stofă în rizuri, însoţit de
soţia sa, uimită că a ajuns atît de departe de casă cu el,
cu soţul ei, care nu se dădea dezlipit de pisicile sale din
casa de la Bucureşti. Ajuns la hotel, a devenit foarte
jovial şi bucuros, fără a mai pune vreo întrebare, ba

chiar uşor indiferent de evenimentul la care
urma să ia parte. Delegaţia ieşeană era deja la
hotel, la fostul hotel UCA, al partidului recent
defunct, acum Hotelul Maria, în frunte cu
Magistrul, primul laureat al acestui premiu,
emoţionat că dă mîna cu unul din enigmaticii
poeţi ai literaturii române, care, faţă de el, care
a sărit direct la gîtul partidului comunist, făcînd
puşcărie pentru asta, a ştiut să se strecoare de la
poziţia lui aristrocrată din perioada interbelică
la jocul cu cărţile pentru copii, care l-au lăsat în
libertate, libertate de care s-a folosind scriindu-
şi poezia unică, acum premiată cu cel mai mare
premiul literar din România. Magistrul era des-
emnat de Laurențiu Ulici să vină timp de zece ediţii la
Botoşani să înmîneze coroniţa de lauri poetului lau-
reat. Era extrem de serios şi mîndru de asta; făcea, ast-
fel, parte din echipa de organizatori. Cînd i-am oferit
lui Gellu Naum o carte de-a mea, recent apărută, şi
după ce a citit autograful, mi-a oferit şi el o carte, cu
autograf, în care a semnat cu trei l /Gelllu), menţionînd
că el este „mai mare”. Firesc! i-am spus şi a rîs cu
satisfacţie. Nu prea dorea să afle ce înseamnă eveni-
mentul de la Botoşani, premiu aflat abia la a doua edi-
ţie. Abia după ce a luat premiul şi i s-a conferit şi titlul
de Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani, a
întrebat dacă toate aceste onoruri îi ajută la ceva, îi
conferă nişte libertăţi, drepturi, măcar cîteva călătorii
gratuite pe an prin ţară sau măcar pînă la Botoşani şi
Ipoteşti, să simtă şi el ceva concret. Din păcate, HCL-
ul botoşănean nu a prevăzut nimic din toate astea, ci
doar, la insistenţe repetate, la aproape zece ani de la
dispariţia dintre noi a poetului, a aprobat tipărirea, în
2010, a antologiilor din opera laureaţilor. Şi astfel, în
decembrie 2010 a apărut la Editura Paralela 45, pe
atunci administrată de Călin Vlasie, colecţia coordo-
nată de mine, şi cartea Exactitatea umbrei, o antologie
din opera lui Gellu Naum, alcătuită de Simona
Popescu, cu o fişă bio-bibliografică la zi de Aurel Sasu
şi o postfaţă de Vasile Spiridon.
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Simona Popescu a menţionat într-o notă la antolo-
gie că aceasta a avut la bază întreaga operă poetică a
lui Gellu Naum, urmînd o ordine cronologică a aşeză-
rii poemelor în paginile prezentei cărţi. Poemele
„Vasco da Gama” şi „Tatăl meu obosit” reiau versiuni-
le apărute în Focul Negru, Ed. Eminescu, 1995 şi res-
pectiv Poeme alese, Ed. Cartea Românească, 1974. E
o selecţie dură, la sînge, pot spune, avînd în vedere că
dintr-o operă poetică destul de consistentă antologato-
rea a selectat poeme pentru o carte de 250 de pagini,
poemele fiind aşezate cîte unul pe pagină, cu pagini de
gardă pentru fiecare titlu de carte, acestea fiind peste
douăuzeci la număr. Astfel din prima carte este ales
amplul poem care dă titlul cărţii de debut, Drumeţul
incendiar, 1936. Ce era la acea vîrstă de doar douăzeci
şi unu de ani Gellu Naum? „Suprarealismul” lui era
unul ce ţinea de un realism prin sau din care dorea să
fugă de lumea ce i se părea o himeră. Poemul începe
aşa: „Drumeţul incendiar îşi ascute luminile/ ochilor
în caietele cu statistici./ El îşi aranjează coafura în cea-
sornice/ (timpul e un piepten delirant pentru părul de
pe ţîţele feciorelnice)/ îşi lasă cîte o măsea infectată la
fiecare geam de firme cu grădini mici”. Şi aşa mai
departe, în fraze versificate cu uşurinţă şi încifrări prin
imagini ce anunţau aşa-numitul decadentism, de care
poeţii din această mişcare au fost acuzaţi. Se ascunde
aici şi un fel de baladesc de o cu totul altă formulă, de
o altă nuanţă, fără lirism, fără muzicalitate, cu o întoar-
cere a imaginilor pe dos, făcînd din realul evident un
supra-real, ca într-un delirium continuu, ce nu avea
altfel cum să se înscrie în paradigma care în Vest, în
oraşul luminilor, făcea furori de ceva timp. Întregul
poem de început, care se întinde pe cîteva pagini,
anunţa, negreşit, formula pe care Gellu Naum nu o va
părăsi niciodată, nici măcar în proza sa, în mod special
cea din romanul Zenobia, formulă pe care el a perfec-
ţionat-o pînă dincolo de ceea ce a propus mai tîrziu
poezia onirică de la noi, vag definită chiar de la înce-
put de iniţiatorii Dumitru Ţepeneag şi Iulian Neacşu,
care au transformat dicteul automat în logică poetică.
Gellu Naum a realizat chiar de la început tiparul unei
poezii în care nu putea încape decît realitatea imagina-
tă sau deformată de poet. De altfel, întrebat într-un
interviu cum îşi scrie poeziile, Gellu Naum a spus că
el nu scrie poeziile, ci le visează, abia după aceea face
o transcriere care nu se abate cu nimic de la realitatea
acelui vis. Prin urmare, dacă luăm în calcul că şi visul
este o trăire, iar trăirea o realitate, în poezia lui Gellu
Naum ne aflăm într-o realitate a lui, una supra-reală,
adică suprarealistă. În confortul unei astfel de noi

paradigme, în acea perioadă interbelică, poetul se sim-
ţea bine şi chiar reuşea să se desprindă de ceea ce scria
Virgil Teodorescu sau Gherasim Luca, ca mai tîrziu să
privească mişcarea pariziană ca pe ceva de domeniul
trecutului, poezia lui urmînd o cale doar numai a lui.
Chiar şi aşa poezia lui Gellu Naum n-a ieşit din acel
tipar nici atunci, nici mai tîrziu, fiind singulară şi greu
de calchiat, de urmat, fie prin emulaţie, fie prin epigo-
nism. Asta i-a conferit un confort poetului, care, astfel,
trecea enigmatic chiar şi în comportament nu numai în
ceea ce scria. Poetul şi-a copiat în viaţa de zi cu zi poe-
zia, în aşa fel ca totul să fie greu de descifrat, de per-
ceput, ca şi cum, abscons fiind în text, dorea să fie şi
ascuns în realitate, undeva în spatele unui paravan pe
care cenzura vremii nu-l putea da deoparte, să-l vadă
aşa cum este sau şi-ar fi dorit să fie poetul a cărui
faimă a trecut cu mult graniţele ideologice ale ţării în
care a ales să trăiască. De la început realul din poezia
sa suna aşa: „Smulgeţi penele tuturor păsărilor din
Balcani/ să ne scriem cronici noi/ (păsările cele mai
mari casele au şters-o)/ Despre tine am să scriu cu lite-
re groase/ CÎND ÎŢI SCOŢI ROCHIA VERDE
RĂMÂI/ GOALĂ CA O PENIŢĂ”. (Drumeţul incen-
diar, p.11), iar supra-realul aşa: „ochiul stâng în care
e/ o floare cu păr roşu despletită/ ochiul stâng a deve-
nit pe rând o pălărie de pâslă/ o aripă o cutie cu febre:/
apoi mormăie: eau de cologne/ şi seara lingea geamu-
rile seara/ era o broşură de propagandă”. (idem, p. 14)

Instalat de la început în formula sa poetică (chiar
dacă urmat la trei ani în titlul unei cărţi de Geo
Dumitrescu, cu Libertatea de a trage cu puşca,
Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1940),
Gellu Naum influenţa, cel puţin prin titlurile poemelor
sale insolite, aşa cum vom vedea prin a doua sa carte,
Libertatea de a domni pe o frunte, 1937, pe unii dintre
colegii de generaţie, unii dintre ei devenind repere în
poezia românească de mai tîrziu, cum este Geo
Dumitrescu. Din poezia lui s-a hrănit, cu distanţare
apoi, şi un poet uitat pe nedrept acum, Ben. Corlaciu.
Însă ceea ce nu s-a lipit de nici unul dintre cei amintiţi
este suprarealismul, curent în care Gellu Naum intra
cu detaşare, generînd poeme după poeme, ca rupte
dintr-o altă lume:

„Lenea ta e o apă foarte potabilă şi
mâinile o frământă ca pe ceva necesar
într-o zi într-o zi ai
să afli ce e ascuns pe dinăuntru
sub pantalonii ca nişte bătrâni biciclişti
sub albia de rufe tunsă proaspăt
ordonată şi fixă ca un fragment de paranoia
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ai să-mi suni predispoziţiile ca pe nişte clopote
ai să te strecori pe sub uşile larg deschise
în gurile tunurilor ai să te miri fumând o ţigare
ai să umbli în mâini pe dinăuntru meu
ciupindu-mi nervii ca pe nişte coarde vocale
ai să-mi numeri globulele roşii şi ai
să-mi treci prin ficaţi cu ochii la stele.”
(Îţi faci vânt cu propria-ţi figură, p.17)

Aşa scria în 1937, în a doua carte, Libertatea de a
dormi pe o frunte, şi, fără deosebiri majore, în 2000,
cu un an înainte de a muri, în cartea Ascet la baraca de
tir:

„Un pelican vine spre noi în labirint
îvăluit în ceţuri verzi acoperit cu sticle colorate
şi strigă Tatăl Nostru de opt ori

pentru că râde îl lovesc peste ochi
cu palmele mele decupate şi triste

după un timp soseşte şi Omul de Pază
iubita mă sărută albinele din Labirinturi îmi dau

miere
Omul de Pază stă neclintit

„se înserează” ne anunţă el
un nor de pământ ne acoperă cerul”
(Leul verde Plelican nesigur, p.236)

Se observă clar o limpezire a excursului poetic,
însă fără a ieşi din încadramentul în care s-a aşezat şi
în care l-a aşezat cu exactitate Nicolae Manolescu în
Istoria critică a litraturii române: „Gellu Naum este
singurul nostru suprarealist veritabil. Remarca a mai
fost făcută, într-un context hagiografic, dar argumen-
tele n-au fost totdeauna impecabile. Spre deosebire de
Tzara, de Vinea şi chiar de Voronca, poeţi interesanţi
mai ales în faza zonei de iradiere a modelului avangar-
dist, spre a ne referici la cei cu adevărat valoroşi,
Naum este aşa-zicând un nativ suprarealist, atât în
poezie, cât şi în proză sau teatru.” Tocmai despre
această nativitate este vorba, că altfel, dacă ar fi avut
influenţe bretoniene, să zicem, pe care l-a citit la el
acasă, pe viu, nu s-ar mai fi pus problema acestei ori-
ginalităţi greu de reinventat de altcineva. Trăind într-o
realitate în care pulsa sîngele altei realităşi trăite
numai de el, ca într-un vis continuu din care nu s-a mai
trezit vreodată, poetul din el a născut sau renăscut
omul care, la rîndul său, a reinventat cu fiecare poem
poetul, pe singularul poet Gellu Naum. După el, poate
doar Mircea Ivănescu să se mai fi aşezat într-o formulă
poetică din care n-a ieşit niciodată şi în care n-a mai

putut intra nimeni altul, chiar dacă poeziile acestor doi
poeţi par a suferi de o anumită monotonie stilistică,
scrise parcă în aceeaşi tonalitate, monocorde în
ansamblul lor. Totuşi diversitatea poeziei lui Gellu
Naum constă în interioritatea ei, în densitatea ei de
limbaj poetic inventat sau reinventat din sine, din
puterea de a regenera de la poezie la poezie, fără să
obosească, în mod vădit, cititorul.

Vasile Spiridon, mai analitic faţă de mulţi alţi cri-
tici care s-au ocupat de poezia lui Gellu Naum, în post-
faţa cărţii observă tocmai diferenţele ce unesc realul şi
suprarealul din poezia acestuia: „La Gellu Naum, rea-
lul se confundă cu dimensiunile lui omologate, ale
suprarealului, iar faţa lumii, cu supra-faţa ei, care este
o faţă calitativ superioară primeia. Prin trezirea ideati-
că şi felurită a fiecăruia din fiecare – ca expresie a
nevoii de a se defini în răspărul oricăror clişee, de a-şi
manifesta identitatea în deplin exerciţiu al autenticită-
ţii – putem vedea aievea sau visa această a doua faţă
mai profundă decât prima.” Deşi pare a fi totul într-o
mereu balansare, de la real la ireal, de la imaginar la
visare, de la concret la supra-concret, aceste două lumi
sunt strunjite după chipul şi asemănarea creatorului.
Iată un poem scurt în care acel „poate” vine să inducă
o altă plasare a locului întîmplării decît ceea ce părea
a fi bine definit de la început: „Câteva cuvinte mototo-
lite în ochiul drept/ o lacrimă în gură un sunet pe
umăr//Fireşte e o simplă călătorie/ de la bine la rău de
la rece la cald/ în barca asta plină de cuie// Poate că
totul se petrece într-o vacă”. (Triunghiul domesticit, p.
74, din Athanor, 1968)

La fel şi în pomele lungi din Drumeţul incendiar,
1936, la Vasco da Gama, 1940, chiar dacă acesta este
compus din fragmente detaşabile, pînă la Copacul ani-
mal, 1971, Tatăl meu obosit, 1972, o construcţie de o
respiraţie mai largă, şi pînă la poemele din Partea cea-
laltă, 1980, chiar şi în cele din ultima perioadă de
creaţie, Gellu Naum nu se abate câtuşi de puţin de la
suprarealismul pe care l-a adoptat de la început, chiar
dacă, odată cu noile paradigme poetice aduse de opt-
zecişti, prin tehnicile postmoderniste, miza poeziei
părea a fi alta, iar suprarealismul o formulă poetică
fumată de mult. Şi aici constă, în fond, marea izbîndă
a lui Gellu Naum, în a fi consecvent sieşi, crezului său
poetic, visului său transpus doar ca vis într-o realuiate
ce refuza să trăiască precum în vis.

Un loc de prim raft pentru totdeauna în poezia
românească din toate timpurile este cel al lui Gellu
Naum, cel de al doilea laureat al Premiului Naţional
de Poezie „Mihai Eminescu”.
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În gînduri încărcate, cînd căutam pe jos/
Argintul unei scule de preț atunci picată:/ Cuțit lucrat,

vreo piatră în scump metal legată,/ Greu cearcăn 
de cadînă topit la un bairam;/ Nici eu nu mai

știu astăzi ce lucru căutam.

Cernăuți. Obiecte pierdute, ultima carte semnată
de Mircea A. Diaconu, apărută la Editura Cartier, în
2021, are toate datele unei scrieri absolut surprinză-
toare; și aceasta pentru că nu seamănă cu nimic din
ceea ce a scris autorul ei până acum. Antecedente s-
ar putea găsi, firește – Instantanee critice din timpul
iluziei ar fi un exemplu; scriitura este însă de cu totul
altă natură. O primă dificultate ar fi dar aceea de a
cataloga această carte, de a o situa fie în interiorul
scrisului lui Mircea A. Diaconu, fie într-un gen pro-
xim. Iată… nu este o carte de critică/ istorie literară,
deci îi lipsește acea tensiune, acea încrâncenare spe-
cifică oricărui scenariu argumentativ, dar asta nu
înseamnă că nu are o miză; nu este un eseu, nu este
un exercițiu de reconstituire istorică, nu este o carte
de poezie, nu este ficțiune experimentală, dar este
câte puțin din fiecare; nu s-a născut dintr-un act gra-
tuit, deci nu este doar o ,,jucărea”, ci este și produsul
unei angajări, și mărturia unei (prime) iubiri:
Bucovina. De fapt, cea mai mare provocare pentru
cititor este cum să o citească, dacă nu cumva chiar
aceasta este una dintre mizele ascunse ale acestei
cărți a cărei scriitură mizează pe o înscenare inge-
nioasă, gândită a genera niște efecte, dar mai ales a
pune niște întrebări, unele dintre ele ținând chiar de
condiția scrisului, a literaturii. Așadar…

Ce ne propune autorul? După titlu, o (re)întâlnire
cu Cernăuțiul; și folosesc prefixul ,,re-” în cunoștință
de cauză pentru că nu este vorba despre Cernăuțiul cu
,,C” mare (adică Cernăuțiul oficial, un Cernăuți
reconstituit istoric, într-o metanarațiune explicativă,
mai mult sau mai puțin exhaustivă), ci despre
Cernăuțiul cu ,,c” mic (un Cernăuți marginal, ime-

diat, cotidian, umanizat chiar, recuperat într-un dis-
curs fragmentat – propriu-zis, o suită de anunțuri –,
similipoetic); așa se face că, tiparul ales, acela al poe-
ziei tranzitive, nu este întâmplător. Cu alte cuvinte,
un Cernăuți care își revelează la tot pasul dubla
apartenență: la lume și la text. 

Are această carte o dimensiune recuperatoare?
Da, până la un punct, da, căci, ca orice act recupera-
tor, mediat de text, autorul reconstituie un spațiu, în
aceeași măsură în care îl construiește; și îl
construiește cu un scop precis: pentru a-l locui, pen-
tru că se regăsește în el, pentru că actul (creator) în
sine îi incită spiritul și îi hrănește sufletul. Provocați
de autor, deci, într-o manieră caragialeană – primul
text se numește chiar C.F.R. –, suntem invitați să
urcăm în ,,Trenul 5 accelerat” care „pleacă din
București la orele 6,30” și „sosește în Cernăuți la
orele 9,20 dim.”; odată ajunși în gară, pe urmele tra-
sate de către autor, parcurgem la pas un drum, în cău-
tarea unor obiecte pierdute. Este foarte posibil ca pe
parcurs să uităm ceea ce căutăm, iar căutarea în sine
să devină act gratuit. Mai important este însă ceea ce
găsim: aș spune, poezia unui spațiu, acela al
Cernăuțiului, substanța sa volatilă, care-și trage seva
din imediat, din concret, din evenimentul mic, coti-
dian; o lume puzzle dar pe care suntem chemați să o
cartografiem, să îi reconstituim, punct cu punct, pixel
cu pixel, obiect cu obiect, textura. 

Care este tradiția scripturală în care această carte
se înscrie? O parte dintre linii sunt trasate de către
autor în prefață: Caragiale, Bacovia, A.E. Baconsky,
Mircea Ivănescu. Afinități se mai pot găsi; aș mai
adăuga Budai-Deleanu, Negruzzi, Odobescu, în fond
primii scriitori – la rându-le, amatori de liste, de arhi-
tecturi textuale inteligente, de plimbări hedoniste prin
labirinturi ficționale – care revendicau lumea pentru
text, viața pentru ficțiune. Dar nu despre filiații, unele
de stil, altele de spirit, este vorba aici, cât despre a
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înțelege unde vrea să ne ducă autorul prin acest
exercițiu scriptural ingenios, creativ și nu o dată plin
de surprize. Una dintre cele mai fertile conexiuni însă
mi se pare cea cu obiectele readymade ale lui Marcel
Duchamp, căci cum altfel am putea interpreta
exercițiul pe care Mircea A. Diaconu îl propune decât
ca aducerea unor texte, marginale de altfel, care și-au
pierdut de mult orice fel de interes, din spațiul utilitar
în care au apărut într-un cadru nou, estetic, în care,
articulând o construcție, devin semnele unei lumi azi
dispărute. 

Unde se ascunde provocarea pe care textul o lan-
sează? Construit în maniera în care este construit,
textul lui Mircea A. Diaconu este o arhitectură de
semne: una care pune în centru tema – caragialeană –
a căutării. De altfel, faptul că-l invoc în mod repetat
pe Caragiale nu este întâmplător; oricum, nu oricare
Caragiale, ci acela din Temă și variațiuni, Telegrame,
Proces-verbal, Moșii (Tablă de materii). Și în
Cernăuți. Obiecte pierdute avem de-a face cu o retra-
gere a autorului din text, o retragere urmată imediat
de o revenire a lui – pe căi ocolite, de data aceasta –,
căci și această carte ne obligă să căutăm acele zone în
care se manifestă prezența autorului: adică în selecția
operată, în ordonare, cu alte cuvinte și în tot ceea ce
înseamnă arhitectură textuală; cum nu putem ignora
nici tăietura versurilor (de vreme ce textele sunt ordo-
nate așa, purtând deci însemnele poeziei, chiar asta
devin), nici titlurile alese (unele care îndeamnă la
meditație), nici recurențele (și aici un loc central îl
ocupă textele care prezintă liste de obiecte găsite).
Iată și un exemplu de ce se poate pierde în Cernăuți:
„1 Certificat de indigenat,/ 1 idex dela Universitatea
Cernăuți,/ 1 Certificat de maturitate,/ 1 testimoniu de
naștere și/ alte documente școlare pe numele/
Heinrich Hermann, recte Hersch;/ 1 portmoneu de
țirată cu 62 lei,/ 1 certificat și/ 3 buletine dela primă-
ria Cernăuți,/ 15 lei bani gata; […]”; și lista poate
continua, căci lista pare a fi procedeul preferat, pro-
cedeu care se repetă lansând interogații dintre cele
mai simple, dar și dintre cele mai subtile – cine poate
pierde acele obiecte? cine le-a găsit? cui aparțin ele?
în ce spații sunt ele depozitate? cine sau dacă le-a
revendicat vreodată cineva? – și pe care autorul
mizează pentru a ne aduce în fața ochilor o lume
moartă căreia i se dă șansa să trăiască încă o dată, ca
simulacru. 

Să nu ne grăbim însă a atribui acestei cărți doar
dimensiunea unui joc formal, fie și ingenios. Este mai

mult de atât. E adevărat, lumea instituită e recuperată
nu o dată cu umor, cu o jovialitate complice, cu
fascinație, cu nostalgie chiar, dar există și altceva.
Există și un fond grav. Căci aranjarea textelor,
opțiunile auctoriale, construcția în sine ne obligă să
ne punem niște întrebări: cine sunt oamenii aceia pe
care autorul îi evocă? cum arăta lumea pe care o locu-
iau ei? ce comportamente le erau definitorii? Chiar
text, Cernuțiul e în cartea lui Mircea A. Diaconu o
lume în care se trăiește, o lume care mișună, care își
consumă dramele – unele mai mici, altele mai mari.
Este și mult cotidian în textele acestea, multă aglome-
rare, mult concret. Imaginile care însoțesc textele, de
altfel, întăresc efectul de concret. 

Iată așadar un text construit ca o enigmă, un text
provocator, care traduce nu numai discursul unui
îndrăgostit, ci poate și visul autorului de a locui în
Cernăuți – acei Cernăuți. De unde și invitația pe care
autorul o lansează către cititor de a locui, la rându-i,
fie și pentru câteva clipe, o iluzie. 

_________________
Mircea A. Diaconu, Cernăuți. Obiecte pierdute, Editura

Cartier, Chișinău, 2021, 272 p.
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Această nouă carte a poetului contemporan Aurel
Ştefanachi, intitulată incitant Maria şi adusă, iată „în
văzul lumii, în trecerea lumii” încât „oficialităţile să-şi
întrerupă discursurile şi viaţa”, cam mizeră, pe care le
promovează, ele, actualmente, trebuie scoasă în relief.

Pe această canava („în aşternutul magic – feerică
vamă în dăruita noapte”), poetul la „ceas clandestin”
încearcă „ca-ntr-o biserică de vânt” – o veşnică-ndoială
transcartezienă şi în mod automat gând peste gând –
vastă ochire construieşte; iată în ce context discutabil,
îşi proslăveşte iubita prin cântecul său erotic şi cumva
eroic: „Te cânt cum nici Dumnezeu nu ştie/ peste
răzoare, peste instituţii, peste efluvii” pe-o linie subli-
mă imaginar de „sanie mică din mătase şi crin”.

În „Camera cu magnolii”, poesisul vizează veşnica
reîntoarcere în timpul dintâi, cel sacru, pe calea unui
anamnesis refrigerent; poetul fiind kantian, antinomica
ardere până la cenuşă (vezi propoziţia lui Euthanasius
către Ieronim „O iubeşti, fătul meu, fără s-o ştii. Cinis
et umbra sumus” din romanul lui Mihai Eminescu, edi-
tat de mine, „O istorie frumoasă: Ieronim şi Cezara”, în
2006 – n.m., I.P.B.) îi redistribuie accentele axiologice.

Poezia ştefanachiană se revendică din activitatea
textuală şi autoreflexivă şi din tensiunea dorinţei de a
nu se lăsa pustiită de vehemenţa vieţii şi recurge la
zvâcnetul însângerat, la istoria suprarealistă, la dicteul
juxtapunerii de elemente aparent incompatibile fiindcă
se vor simultan ezoterice şi exoterice. În „determinaţii-
le artei… în camera cu magnolii”. „O imagine lutoasă”
şi „o piele pentru înscrisuri şi cravaşe” coabitează pro-
fitabil la nivel sensibil, iar poetul „refugiat sub placa de
fosfor a meningei-întunericului/ cu lacrimi în ochi” îşi
preschimbă soarta la interferenţa dintre o numire a altei
fiinţe şi moarte – identică reoglindire a frigului.

Cum intuiam oleacă mai sus, în metaparadigmă,
Aurel Ştefanachi este un introvertit, un hermeneut până
la genunchi, până la gât îngropat în extazul acestor
lucruri care nu încetează să se dilate” ca la Emil Botta
şi Gellu Naum.

Opul „Maria” este deopotrivă o poezie a angaja-

mentului autosacrificial, poetul iluzionându-se a se
resitua în postura unui combatant în numele şi în tranş-
eele moralităţii socratice, ale utopiei de-a lungul scri-
sului în care practică un deliriţionism „deşănţat” ca
metodă de a fixa într-un cadru semiotic un vulcan liric
în neîncetată erupţie din vatra unui subconştient ulcerat
ori exact în antiteză cu „egala convingere din Eleusis”.
„Tentacule ale amintirii din Hades” îl cuprind pe her-
meneutul sieşi văzându-şi toate mizeriile cunoaşterii şi
forţându-i conştiinţa să revină necontenit asupra ele-
mentului poetic, care-l absoarbe şi care se închină,
îmblânzit, sinelui său, regent al unor teribile fantasme.

O asemenea poetică, pragmatic insurgentă, umileş-
te lenea receptării estetice, mazileşte pe criticul comod
ori cu schizoide prejudecăţi, sau, mai rău, pe cel nega-
ţionist cu orice preţ (puturos şi incult desigur!? – n.m.).
Eugen Negrici ar fi replicat la această răzvrătire, auc-
torială, a mea, ghidându-mă spre alt tip de creator: cu
expresivitate în vizibilă ascensiune transecriturală.

Despre ce-i în esenţă vorba? De o recuperare a vis-
ceralului violat de nelegiuiri; despre „cartea de apă şi
lut a memoriei şi realităţii” ţintuită la pieptu-i „lecţia de
anatomie”; despre cartea cu paginile suprapuse cărnii
sale; despre conceptele despre artă, despre moarte
transplantate unde „muzica realului creşte şi descreşte
asemenea începutului luminii”.

„Negrul” revine obsesiv ca semn al unei melancolii
poeşti, dezabuzate, nevindecabile, ca la Baudelaire
bunăoară ori Ponge, însă constant rebranşat la albul
unei purităţi compromise, tocite, incompetente, să-i
mai transvalueze „la clocotu-nceput-o amforă o rugă”,
la „procesul creator al libertăţii”.

Acest stil „alambicat” de-a face anticompoziţie îi e
propriu acestui „Urmuz” al poeziei transmoderniste de
azi. Această a mea identificare în premieră reancorează
neoexpresionismul ştafanachian în absurdul fantastic,
oarecum bizar, criptofanic, transcendând faţa scrisului
contemporan cu o dezinvoltură menţinută în mister
însă insuficient decriptat şi în extravaganţe reîntemeie-
toare de transsens literar, neverosimil tragic „cal tro-
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ian” în mentalitatea depăşită a postmodernismului. 
Simt în plăselele acestui mod de a resuscita poezia

de azi o mişcare înnoitoare (adică revoluţionară), chiar
dacă mă sileşte a-l recupera, ca să pricep mai adânc şi
mai unitar un discurs poetic destructurat al gândirii
producătoare, ca de pildă în maniera unui Ion Caraion
(vezi „Cântece negre”, 1946, „Eseuri”, 1968,
Dragostea e pseudonimul morţii, 1980), traducător
convingător din Ezra Pound şi Raymond Quenau.

Ca şi Ion Caraion, Aurel Ştefanachi cultivă tumul-
tul-dezordinea-greaţa. Rezidă în furia sa emblematică,
rar întâlnită în Europa, deabuzarea şi supliciul.
Explorarea coşmarescului şi o consecventă înverşunare
împotrivă unui raţionalism cursiv şi unei logici lim-
pezi, grefarea pe revărsarea de lavă incendiară a unor
noţiuni metapoetice trădează totuşi o voinţă teorezi-
zantă şi, fie că-l doare fie că-l nemulţumeşte opinia-mi
imberbă, îmi menţin, de neclintit, părerea că Aurel
Ştefanachi are o cultură solidă, reculeasă, cu o rară
inteligenţă de prin lecturi aprofundate, însă imediat
violent contrazise de un spirit nedomolit, oripilat de
orice staţionare în vreun tipar recognoscibil, de la fron-
tieră. 

Ca atare ni se oferă, nouă cititorilor săi din pură
plăcere, o atitudine – o stare – o poetică atent persona-
lizată. Iat-o foarte succint recreionată:

– eşarfele textului sunt şi ale ontosului mereu ultra-
giat,

– cuvintele sunt „pietre şi scoici” eleate,
– scenele senzuale şi beatitudinea se conjugă în

păstrarea unei identităţi de efigie în lutul semantic defi-
nit prin ducerea în afară a rosturilor verbului sub formă
numită „apologie şi stanţă concept şi vehementă
mediere”,

– vreo veşnică obsesie îşi pune „o atât de fericită
mască”,

– orice revelaţie e totodată automat încapsulată în
„silnic elogiu deasupra cerului verbului şi a paradisu-
lui”

– între mire şi mireasă (adică între poet şi autorefe-
renţialitala poezie) palpitează frenetic o „etherică ega-
litate” ca o „medie a cântecului”,

– propria raţiune stă sub rugul lucidităţii, iar poezia
e „o sculptură a muzicii în timp”, modelatoare de nou
tipar hermeneuticosimbolic,

– înţelegerea tragicului pluş din adâncul lucrurilor
e o lucrare totuşi hegeliană,

– poetul e ca un resort din care ţâşnesc scăpărări
geniale de autoeleutherie implicate total, estetice, radi-
calizante, trepidante dramatic,

– el se opune cu o viguroasă decenţă corupţiei spi-

ritului, uneltind până şi împotriva propriului confort,
neconformându-se chemărilor şi mecanismelor mistifi-
catoare ale versului, substituindu-i «versúra» antifilis-
tină,

– poemul e „fântâna perfectă – fântâna nesaţiu”
prin care privirea distruge „malul celălalt”,

– în ruga – cu aripi de foc” e o formulă magică-ini-
ţiatică,

– în „Ochiul Albastru” – beţie” maniera lui Blaga,
Bacovia, Doinaş se distilează într-o poeticitate de
capodoperă,

– poetul e bufonul cu chipul tragic care povesteşte
despre transcendere şi luciditate, despre „altă credinţă”
atât de luminoasă şi atât de întunerică, deci paradoxis-
tă,

– în străfundurile din „neagra muzică a universului
sufletului” se străvede „o veche geometrie” pitagorică,
un neoorfism „de înţelepciune sau pravilă/ eretic sau
munte/ abis sau perfecţiune/ argonaut sau noapte de
gheaţă”

– şi mai afirmă poetul: „în toată pierzania luminii-
întuneric şi ordine, în toată suferinţa conceperii mele –
un vierme atât de limpede dăruindu-mi formele sale; o
crepusculară presimţire a lepădării în pustiul lucidităţi;
în toată pierzania iubirii-magie turnir ca în zilele mele
de scris în care îmi beau sudoarea şi sângele/ o un vers
să întrup;” de luat aminte!

Ca să-mi continuu metatextul de faţă, trebuie să-i
dau credit înc-odată lui Aurel Ştefanachi. Poezia e pos-
tulat şi religie într-o oază regândită; o altă viziune a
durerii; „sagace maşinărie/ miez şi limită”, peste care
influenţele adie din toate direcţiile dar fără a înăbuşi
vocea auctorială sigură şi singulară într-o literatură cia-
nurizată de tot soiul de veleitari, inculţi, impostori, pro-
fitori ordinari, grafomani de nestârpit. Totodată poezia
e „unduire a pietrei şi divinităţii („mătăsoasă lacrimă
de pământ…/ clepsidră/ revoluţie/ pedeapsă/ muzică/
laser/ partea deschisă a inimii, anotimp al nebuniei,
este cerbica formă”, „şarpele de cuvânt într-o cutremu-
rătoare nerostire” de „dogme într-o progresie osmoti-
că”, de un erotism înflăcărat, „transă logos – în chiar
începutul iubirii – narcis urlând”.

Iar în aceste deliruri şi avataruri, poetul localizează
socialul infernal „palpabil ca smogul”, el însuşi fiind
„călăuză, matrice, infern”.

Ridicându-şi dintre versete şi candele foaia de
scris, constată că foaia e roşie, musteşte ca o piele de
cal, cum se umflă este fericita caliope în zorii zilei ară-
tându-i capetele poeziei care este „ca nisipul din clipa
rostirii”; această foaie a sa de scris plutind în neoglin-
dirile vamei e umedă, cleioasă, blestemată castraţie
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androginică. Finalmente poetul să conchidă că încer-
când a scrie de fapt rememorează în văzul publicului şi
al iubitei inexistente (adică ideale, virtuale, fantasmati-
ce, reveriante) disocieri ale eului.

Paradigma viziunii („cheaguri de sânge” într-un
„turn de cenuşă”) ştefanachiene e o pădure magnetică
de abanos.

Ca să termin această primă coagulare a eseostudiu-
lui meu, mereu biciuit de „imperfecţiuni” aurorale, de
eutopiene poveşti destrupate până la bobul de nisip,
până la valul de frunze, până la pulberea fină ce se
impune în tot ce înseamnă trecere-n carte, concluzio-
nez prin a preciza, sec, că aşa cum există azi, discursul
poetic al lui Aurel Ştefanachi e de o măreţie calculată
infinitezimal, unic şi în esenţă de o individualizare
fermă, contrariind dezinvoltă dar Gestaltică orice
model.

Cele şapte imperfecţiuni ale „retragerii în amurg”
să fie oare cele şapte tipuri de ambiguitate ale lui
William Empson? Da şi nu! Empson mizează pe pluri-
semantism; pe simultaneitatea semnificaţiilor, pe com-
binarea semnificaţiilor neconcordante, pe concettism
prin tautologie şi relevanţă, pe ideea de contradicţie a
valorilor (contrariul marcând un centru al conflictului
dintre două impulsuri scindate, cărora publicul este
invitat să le confere o sinteză (între teză şi antiteză
ca-n Kant + Hegel – n.m.).

Astfel sunt evidente în poeticitatea reinventată (rei-
naugural – n.m.) repunerea în discuţie a problemei
sunetului pur şi a atmosferei (vezi „Un alt sonet”, „Al
treilea sonet”, „Din rugă se retrage clipa”, „Să facem
cărţile să ştergem”, „Alt sonet”, „Pe masa-ntinsă cubic
verde Arde”, „La ce bun acest diamant”, „Cana de lut”
(o ars poetica antologică), „Unul lângă altul”,
„Contemplaţie”, „Astă-vară pe mal”). Un detaliu ope-
rează în mai multe moduri deodată prin semnificaţii
suplimentare sugerate de ritm: „La ce bun acest dia-
mant/ Artă-ne-nduplecată învrăjbire/ Răscruce pentru
tot ce trece/ Când golul dintre aripi e-nrobire” (p. 127)
Gradul de dezordine logică şi/sau gramaticală implică
o complexitate psihologică şi provoacă acea schimba-
re, deplasarea semantică spre altceva; dar Aurel
Ştefanachi menţine acea unitate fluidă (specifică şi
sonetului – n.m.) şi intranzitivă. Şi-n aceeaşi măsură
semne ale dezastrului oniric-abscons (ca în John
Dryden ori Alexander Pope – n.m.) care desemnează
arhetipuri ori anarhetipuri.

Subtilitatea stilistică se face soră cu ironia, cu
ambandonarea de sine, cu energia ţâşnitoare a unei
arteziene ori căzătoare a unei cascade sau verticale a
unui vulcan, cu acuitatea a ceea e tratat drept extaz

(fiind simultan suferinţă cumplită – n.m.) (vezi „Cartea
de dimineaţă”, „Prin faţă mi-a venit acel miros de tran-
dafiri”) ori drept transcendenţă. 

Alteori, poetul pare să-şi descopere ideea în actul
scrierii. Citez: „Ca o cârtiţă îmi încep scrisul prin valu-
rile de sudoare ale hârtiei -/ ca o cârtiţă îmi încep scri-
sul iar arborul roşu-albastru-nor platinat din cameră
sadic îmi plasează cuvintele sub duşumele…/ un fruct
întemeiat pe cele patru dimensiuni cade şi se înalţă
cade şi îmi striveşte mâinile” (p. 60-61); „din apele
cosmice atât de limpede ieşind-/ un nor, o scriere năs-
cută pe chiar pielea celui ce scrie” (p. 72).

Când cititorul este obligat să-şi elaboreze propriile
interpretări, să-şi creeze propriile afirmaţii care pot
veni în conflict una cu cealaltă, fiindcă acest aspect l-a
ţintit auctorul însuşi: absolutul trebuie să fie relativizat
(şi evident valabilă fiind şi viceversa – n.m.).
Asemenea contraste (deseori conflictuale) sunt presă-
rate de Aurel Ştefanachi la tot prilejul: „măreţia şi ine-
xistenţa lui Dumnezeu”; „rege sau ieftin copist”, „ilu-
zoriul număr de aur”, „o caldă desfrânare a nemuririi”
(p. 54); „împotrivire şi umilinţă”; „calea-meduză” (p.
56); „perfecţiunea şi infernul”; „triviale credinţe”;
„plămânii cifrei UNU în rumeguşul androginului”,
„apele negre din cer şi din moarte” ş.a.m.d.

Dar când contradicţia e totală, aceasta marchează o
divizare în mintea autorului, poeticitatea din volumul
„Maria” e de o curajoasă/ crucială intensitate arhitectu-
rală dialectică şi metafizică într-o relaţionare pragmatic
paradoxală şi emoţională mai amplă şi care forţează
limba să se reflecte în amnioza poemului; discursul
liric e trialectic (ca la Ştefan Lupaşcu şi Basarab
Nicolescu).

Poetul Aurel Ştefanachi dă şi poeme culminante
precum: „Din ţara verbului şi umilinţei”, „Ispitirea
sufletului”, (o a doua ars poetica memorabilă a tomului
– n.m.), „Văzându-mă într-o oglindă de foc” şi „Semne
de dinaintea cuvântului” (o carte într-o metacarte, la o
adică – n.m.). Despre aceste „întreprinderi contextua-
le” însă voi comenta cu altă ocazie.

P.S. Era să uit: cele şapte imperfecţiuni ştefanachiene
sunt: povestea-idee; ordinea verbelor în flux şi reflux; cer-
neluri şi pâine; medievala frumuseţe a flăcării negre răma-
să-nţeles; deschiderea verbelor; habotnicul miez al cuvân-
tului gândind arta din biblii; îndoiala cunoaşterii şi morţii.
Încolo, ce să vă mai mărturisesc? Nimic sau Totul?

_____________
Aurel Ştefanachi, Maria, Editura TipoMoldova, Iaşi,

2019
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Cu noul său roman, Însetatele prigorii, Diana
Dobrița Bîlea reușește, în egală măsură, să ne sur-
prindă și să ne încânte, mai mult ca niciodată, prin
demonstrația de virtuozitate pe care o face. Este un
semn de neîndoielnică îndemânare și de îndrăznea-
lă artistică. Totodată, este și o provocare și un pariu
cu sine în a-și proba forța talentului în făurirea unei
opere impresionante prin expresivitatea și încărcă-
tura întâmplărilor, prin tensiunea trăirilor, prin
complexitatea și originalitatea ideilor. Și acum, ca
în mai toate romanele sale, ne oferă o poveste de
dragoste de o înaltă tensiune și de o neverosimilă
statornicie, în consonanță cu preceptul biblic:
„dacă dragoste nu e, nimic nu e”. În romanul pre-
cedent, Fântână în cer (Editura Ex Ponto, 2019),
întreaga acțiune se desfășoară în universul rural, de
basm, cu miturile, obiceiurile și magia sa.
Protagoniștii, aflați într-o ardentă căutare de sine și
aspirând către o iubire și o lume absolută, sub
dezlănțuirea imaginarului trec definitiv, să-și poto-
lească patima, dincolo de hotarele firescului, în
fantastic. În Însetatele prigorii istorisirea este
transpusă în spațiul citadin, de la malul mării, al
Constanței zilelor noastre, dar și pe frontul de luptă
cu talibanii din Afganistan, cât și pe singuratica
Insulă a Bucuriei din Oceanul Atlantic, sau la
Miami, în Statele Unite ale Americii.

Romanul are în centrul atenției iubirea dintre
Pavelina Deleanu, profesoară de matematică și
pictoriță, și medicul-poet Andrei Istrian. Pe moti-
vul acesteia se asamblează întreaga intrigă și arhi-
tectura cărții. De la un capăt la altul lucrarea este
traversată de inefabil, de o tensiune și de o viziune
lirică bine stăpânite, care ne aduc sub ochi o proză
de factură feministă de cea mai bună calitate.
Dragostea dintre cele două personaje principale
este aureolată de o curățenie înălțătoare, de limpe-

zime, gingășie și de o frumusețe sufletească nestă-
vilită, cum numai un prozator inițiat le poate con-
figura. Istrian o cunoscuse pe Pavelina încă din
tinerețe, când o văzuse în satul bunicilor lor, fapt
care pe femeie o uluiește, intensificându-i senti-
mentul atașamentului față de el. Istrian are vraja
lui. Ca medic și poet, se simte plin de povara lumii,
pe care chiar crede că trebuie să o poarte pe umeri.
Chipurile lor sunt de o frumusețe rară. Autoarea
are un secret al ei de a ști să le descrie în toată puri-
tatea și strălucirea lor perfectă. Asemenea unui chi-
rurg, Diana Dobrița Bîlea face în amănunțime, cu
stăpânire de sine, cunoaștere și mână sigură, o
„disecție” a unei fericiri uriașe, nehărăzită multora
dintre semenii noștri, ci numai celor aleși. Iar
Pavelina și Istrian fac parte din categoria făpturilor
admirabile, cu disponibilități interioare nu ușor de
egalat.

Indiscutabil, Pavelina este personajul central al
romanului, protagonista trăirilor elevate, nu ale
celor mici, mediocre, banale. Ea are un caracter
puternic, își dorește să fie impecabilă în fața lumii.
Are permanent farmec și își schimbă alura după
intensitatea trăirilor lăuntrice, înfățișarea ei deve-
nind un spectacol. Aici se remarcă talentul rafinat
al autoarei de a surprinde schimbările stărilor abi-
sale din sufletele personajelor în vibrațiile fulgu-
rante de pe fețele lor. Diana Dobrița Bîlea excelea-
ză, de altfel, ca o abilă cunoscătoare a psihologiei
feminine și a mecanismelor ei complicate și sur-
prinzătoare, galeria figurilor de acest gen impu-
nându-se pregnant pe întregul parcurs al cărții.

Pavelina – ne avertizează scriitoarea – este
femeia iubită, în ochii căreia „s-ar fi putut odihni
cerul și pământul și tot ar mai fi rămas loc pentru
niște munți de dragoste și de iertare”.

Diana Dobrița Bîlea se dovedește consecventă,
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de la prima până la ultima pagină, cu ceea ce și-a
propus să ne transmită prin acest roman. Ea nu se
abate nicio clipă de la intenția inițială, aceea de a
ne oferi o lucrare despre iubirea adevărată, de mare
altitudine, despre generozitate, o scriere a puterii
de a aduce armonie și împlinire în sufletele seme-
nilor.

Pavelina și Istrian, dublați în ei de câte un
artist, trăiesc în zonele sublimului existențial, sunt
unul pentru celălalt iubirea vieții lor, iubire ce nu
poate fi întâlnită în concretul vieții, ci doar în înal-
tul, în abstractul acesteia.

La rândul lui, Istrian nu este nici el un muritor
de rând. Ca medic și poet cunoscut, înfăptuiește
minuni. Sentimentele lui sunt profunde și luminoa-
se. „Ce să facem noi cu iubirea asta mare,
Doamne? Cum să facem s-o și merităm?” – se
întreabă emoționat de maiestuozitatea
simțământului în captivitatea căruia se află.

Între celelalte personaje ale romanului, memo-
rabil rămâne și Matei Deleanu, soțul Pavelinei, un
pragmatic, un posesiv, un erou complet opus lui
Istrian. Matei este omul realității concrete, nicide-
cum al reveriei, ori al miracolului vieții care este
dragostea. Militar de carieră, marcat psihic de lup-
tele la care a participat în Afganistan, la Kandahar,
adeptul iubirii fizice, bazată pe sex, el nu va
înțelege niciodată dragostea ca pe un joc rafinat, ca
pe o contopire cu o fericire inefabilă. Idealul lui nu
este unul incomensurabil, ci unul limitat, pe potri-
va sa: să fie lângă o ființă cât de cât drăguță, care
nu năzuiește la lucruri ieșite din comun, dar care
are plăcerea să cânte, să râdă, să danseze, într-un
cuvânt o femeie de viață, obișnuită, nu profundă,
nu subtilă, nu excepțională, ci dintr-o bucată, ca și
el.

De asemenea, între personajele de rezistență
ale cărții, mai putem să le semnalăm pe Ionela
Grozavu, pictorița boemă, invidioasă și răzbună-
toare, și pe Damian Florescu, tânărul boem și
amant de ocazie, devenit pentru scurt timp impre-
sarul Pavelinei, figuri excelent portretizate de
autoare.

Iar între momentele impunătoare, pline de
dinamism și de o atmosferă bulversantă, un loc
special îl ocupă periplul Pavelinei la Kandahar, în
Afganistan, în plin război cu talibanii, după soț,

răpirea și eliberarea ei dramatică. Acestei adevăra-
te aventuri i se adaugă călătoria și stabilirea
Pavelinei, împreună cu copiii, în Insula Bucuriei
din Oceanul Atlantic, loc fabulos și exotic, al visă-
rii și al regăsirii echilibrului artistic și sufletesc.

Asemenea unor păsări de o minunăție rară prin
coloritul lor, prin devotament și altruism, cum sunt
prigoriile, cele două personaje, Istrian și Pavelina,
își duc însetarea după o iubire ca o osândă nepieri-
toare până la capăt. Se regăsesc în cele din urmă pe
insula similară unui colț de Rai și se căsătoresc.
Bucuria acestei împliniri nu durează mult, pentru
că medicul-poet, răpus de o boală neașteptată,
părăsește lumea reală, trecând în Împărăția
Cerului.

Însetatele prigorii este un roman fermecător,
scris cu fervoare, care te încarcă de sentimentul
fără seamăn al veșniciei și al unei iubiri grele, pe
care îl porți cu tine multă vreme după terminarea
lecturii.

Diana Dobrița Bîlea are un loc sigur în „concer-
tul” prozei noastre de azi, specifică feminității. Iar
ca orice creator înzestrat, face din plin dovada unei
ascuțimi deosebite a simțirii, a abilității de a pro-
duce emoții revelatoare, cât și a capacității de a
recupera, din realitatea concretă și transcendentă,
nuanțele și profunzimile subtile, esențiale.
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Poeme. Așa se cheamă volumul cu care
debutează Valeriu A. Cuc (Alba Iulia, OMG,
2021). Un titlu înșelător, care își dezvăluie
treptat veleitățile polemice. Cuc refuză înregi-
mentarea, mizând pe un efect invers, care să-l
singularizeze între colegii de generație, care
aleg titluri bombastice, tabloid, urmărind efec-
te retorice. E o opțiune bățoasă și pe deplin jus-
tificată, care îl ajută să se delimiteze, liminar,
de pluton, în tentativa de a-și hașura un terito-
riu poetic pe care l-ar vrea original.

În ce măsură îi reușește asta, rămâne de dis-
cutat. Poezia lui Valeriu A. Cuc se dovedește
tributară aceluiași sentiment acut al inadaptării,
care constituie nucleul dur al milenialilor, fixați
în această poză care le place și de care ar vrea,
totuși, să se despartă. Ei se găsesc prinși între
alienarea într-o lume post-umană și nevoia de a
se elibera printr-o poezie-manifest. Iar Cuc nu
face excepție, construindu-și placheta pe câte-
va coordonate clare: inaderența la
(pseudo)valorile globalismului și consumeris-
mului, condamnarea confortului mic-burghez,
critica ipocriziei și a convențiilor sociale etc.
Semnificativ în acest sens se dovedește zeropo-
em, un manifest explicit și o artă poetică, fiin-
dcă poezia sa are o dimensiune asumat progra-
matică: „zero poem și zero respect/ pentru cei
care au trecut azi/ pe lângă bărbatul căzut cu
piciorul căzut cu piciorul rupt,/ zicând că pro-
babil e beat,/ care și-a sunat nevasta, întins pe
jos,/ ca să se scuze, că mergea să plătească fac-
turile/ «da’am alunecat pe gheață, mi-am rupt
piciorul,/ dar e un domn aici care a sunat la
ambulanță»...”

E o poezie a dezgustului, față de sine
însuși și față de ceilalți, în care sentimen-
talismul n-are ce căuta. Cuc o spune răs-
picat, sancționând prejudecățile și clișeele
lumii în care trăim într-o poezie-strigăt, o
poezie-revoltă, care se hrănește din indig-
nare și din neputință: „sunt țigani care au
o problemă și merg la medicul/ de fami-
lie/ și au programare înaintea mea, dar
cretinul de medic/ mă vede că aștept/ și
începe să strige la ei că n-au programare,/
ei sunt cu copilul, urlă la ei și le vorbește
la pertu/ și pe mine mă ia cu «haideți, intrați»
și apoi ei pleacă.” Nu-i singurul exemplu. Cuc
scrie despre muncitori umiliți de patroni, des-
pre homosexuali scuipați în stradă, despre fete
violate și incapabile să mai iubească, despre
boschetari și cerșetori, despre copii bătuți cu
brutalitate de polițiști zeloși, într-un exercițiu
de empatie autoimpus: „am văzut toate astea și
încerc să mă gândesc/ că sunt oameni în situații
mai nasoale decât mine/ dar nu pot și simt că
pierd, nici nu mai știu ce.” E un fel de solidari-
tate poetică, un semnal de alarmă tras de pe
pozițiile unui ins norocos, care nu poate rămâ-
ne imun la inechitățile de tot felul pe care le
întâlnește: „vocea mea tot mai răgușită/ când
urlu de neputință pe stradă/ în fața nedreptăților
lumii care te-au atins./ ginecoloage cărora ți-a
fost frică/ să le spui că ai avut contact sexual,/
ginecoloagelor cărora le-ai spus că ai avut con-
tact sexual și au privit scârbite/ «așa meriți
dacă ai avut chef de prostii»./ felinarele care ți-
au fost singurul aliat/ când mergeai noaptea
spre casă cu pas grăbit.”
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Ca orice sentimental serios, Cuc are de
rezolvat o tensiune insolvabilă: aceea între a fi
empatic și a nu fi lacrimogen. „Îmi dau seama
– spune el – că aici nu mai e locul meu”, cu
aerul unei revelații, pe care au avut-o și anticii.
Și atunci optează pentru un minimalism căutat,
în care exprimarea frustă încearcă să acopere
puseurile lirice. Așa se explică teribilismul
unora dintre versurile în care ostentația bate la
ochi: „m-am înregistrat beat de 4 ori/ pișându-
mă pe cortul unui partid fascist/ cu cine credeți
că vă puneți,/ am fost în L.A., am văzut/ video-
clipuri cu hip-hop,/ am purtat și eu șapcă/ de la
n*gri și am spălat și eu/ dezgustat puiul prăjit,
la robinet,/ pentru că mi se părea prea iute.”

În fond, poezia sa vorbește despre nevoia de
afecțiune, dar într-un limbaj suficient de brutal
cât să închidă gura eventualilor cârcotași. E un
joc cu sumă zero, o soluție iluzorie, pe care
autorul o aplică pentru a-și nuanța dezgustul:
„de ziua mea mama i-a zis tatei/ «zi-i și tu la
mulți ani la fiica-ta/ și pup-o că doar e ziua
ei!»/ «n-o pup că cine știe» – / asta a avut el
mai bun de zis – / «cine știe ce a făcut cu gura
aia.»/ nu mi-a zis nimic și am plâns și am urlat
în baie,/ înțelegând nedreptatea ce mi se face/
doar pe jumătate/ că abia ce mi-o trăsesem în
cur toată noaptea/ însă tu nu știi câtă nevoie au
fetele de tați./ și chiar nu știu.”

Dincolo de poza de băiat/poet dur, se profi-
lează și explicațiile acestui altruism. Ele vin
dintr-o copilărie care a lăsat urme adânci și
care îl ajută pe Valeriu A. Cuc să se solidarize-
ze cu obidiții și umiliții: „deocamdată s-au dus
și obiceiurile de supraviețuire./ să nu tragi apa
dacă ai făcut doar pișu,/ să mănânci pielițe de
crenvurști ca să aibă/ ce să mănânce copilul,
cum făceau ai mei,/ să fii până în gât de datorii,
mereu,/ să mergi la mare odată la 10 ani/ și să
nu îți permiți nimic. Doar mare/ cu zâmbetul ei
stupid și inutil”. Deplângând „o anumită per-
versitate a timpului nostru”, el tânjește după o
lume pură, valorificând, oblic, mitul vârstei de

aur: „mi-e dor de tine, Pi./ ai fost alături de
mine în echipa de fotbal/ când ne-am propus
să-i batem pe ăia/ de pe strada Dobrogei, dar nu
i-am bătut,/ deși era cât pe ce. nu ai Instagram/
și probabil nici acum nu știi să citești,/ dar te-
aș fi ajutat și cu asta pentru că/ mergeam la tine
acasă, în Velența – / unde orice se poate numi
așa –, / iar tu mă primeai și-mi dădeai ceai și
biscuiți...”

Costi Rogozanu vede în aceste poeme „o
nostalgie instrumentalizată corect, îndreptată
împotriva unei lumi care merită «zero poem,
zero respect»”. Corect, dar aș adăuga o nuanță:
este o nostalgie instrumentalizată corect poli-
tic, fiindcă Valeriu A. Cuc își pigmentează tex-
tele cu ingrediente ideologice in fashion, înro-
lându-se astfel într-o direcție tot mai vizibilă și
mai consistentă în ultimii ani. Ceea ce, parado-
xal, îi anulează eforturile de singularizare. 
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Considerat în perspectivă sinoptică, tărâmul
metaliterar al operei lui Nichita Stănescu se coagu-
lează în jurul preocupării constant-răvășitoare pen-
tru limbaj. Dacă, prin sine însăși, o astfel de preocu-
pare își înalță profilul pe linia unui orizont de veche
și vie tradiție, prin natura ei intrinsecă reflecția stă-
nesciană atestă un ireductibil dinamism transgresiv-
integrator. Altfel spus, meditând asupra limbajului –
literă, cuvânt, necuvânt/metaforă –, Nichita
Stănescu edifică o onto-poetică ale cărei forțe por-
tante se împletesc în delta sensului, atât din punct
de vedere al creației, cât și din acela al existenței.
Trebuie numaidecât remarcat că această concepție
dublu articulată lăuntric „respiră” plenar în climatul
cognitiv post-Planck, autorul Certării lui Euclid
gândind „o posibilă atomică a cuvintelor” și o posi-
bilă înțelegere a omului ca pe „un accident al lumi-
nii”. Așadar, miezul onto-poeticii stănesciene pul-
sează sub zodie transdisciplinară, nutrit fiind
deopotrivă de sevele logicii cuantice, funciar con-
tradictorială, și de sevele gândirii în imagini, nu mai
puțin contradictorie, la rându-i. 

Bizuindu-mă pe un mănunchi de considerații
culese din volumul Respirări (1982), unele cu
rezonanțe în dialogurile din Antimetafizica (1985),
rândurile ce urmează caută să creioneze o cât mai
apropriată cale care să răzbată preajma miezului în
cauză. Seamă ținând, pe de o parte, de faptul că
„talpa problemei”, cum ar spune Blaga, o constituie
limbajul – mai exact: constituirea sensului onto-
cognitiv prin/dincolo de limbaj –, iar pe de altă
parte, de noua relianță subiect-obiect legitimată de
realismul cuantic, un atare demers îngăduie (de
fapt, reclamă) recursul la câteva cristalizări concep-
tuale pentru care fortărețele disciplinare sunt revo-
lute. Limpede formulată, premisa de la care pornesc
este că, îndeoaproape iscodită hermeneutic, onto-

poetica stănesciană dezvăluie noduri de izomorfism
cu linii de gândire deloc străine unele altora, așa
cum sunt contiguitatea Werner Heisenberg –
Stéphane Lupasco – Basarab Nicolescu și aceea
dintre Wilhelm von Humboldt, Lucian Blaga,
Eugeniu Coșeriu, Mircea Borcilă. Totodată, adaug
în treacăt, aceste vecinătăți de viziune reînnoadă
atât cu dinamica heracliteană a contradictoriului,
cât și, în bună măsură, cu concepția lui Aristotel
despre logos, dar, evident, nu și cu logica terțului
exclus. Spre a da consistență premisei, mă voi rezu-
ma să pun în exergă trei dintre nervurile ideatice ale
onto-poeticii stănesciene, coroborându-le cu alte
perspective din paradigma cognitivă actuală.

Cuvântul-cuantă
Unul dintre cele mai incandescente noduri de

rezonanță pe care îl am în vedere este determinat de
izomorfismul structural dintre cuvânt și materie.
Nichita Stănescu îl semnalează în Despre limbajul
artistic (1982, 155-165). Visându-se „savant ato-
mist”, poetul vorbește despre „sfărâmarea cuvinte-
lor în atomii lor”: „poți sfărâma un substantiv la fel
cum se poate sfărâma nucleul uraniului, degajând o
energie formidabilă, dar nu o energie fizică, ci una
morală”. Ecuația care se conturează în text este
aceea dintre cuvânt, materie, conștiință: „Cuvintele
ele însele erau palpabile. Nu cu mâna trupului, ci cu
o invizibilă mână a conștiinței de sine, care se întin-
dea spre ele, le lua între degete și le fărâmița ca pe
niște frunze de toamnă.” În fine, dacă propozițiile
sunt „un fel de echivalent sonor al materiei, trecut
însă și el prin ecranul conștiinței”, „ca și particulele
materiei (care, în trecere fie zis, au și ele câte un
semn grafic), litera este o particulă universală a vor-
birii scrise”.

Astfel percepută, relianța cuvânt-materie-
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conștiință îl situează pe Nichita Stănescu în vecină-
tatea gânditorilor complexității de talia lui Edgar
Morin sau Stéphane Lupasco. Bunăoară, promoto-
rul logicii dinamice a contradictoriului, întemeiată
pe fizica modernă, afirmă că „o frază este un adevă-
rat sistem de cuante” (Lupasco 1960, 128), cuvântul
constituind locul de interferență actualizare-
potențializare semantică. La rândul său, scriind des-
pre „extrema complexitate” a limbajului, Edgar
Morin adaugă faptul că acesta „se supune unei orga-
nizări logice și în același timp nu se poate dezvolta
decât combinând cuvinte cu definiție foarte precisă
cu cuvinte vagi și imprecise, extrăgând din cuvinte
sensul lor uzual spre a le face să migreze către un
sens nou” (Morin 2001, 31). Acest joc de actualiza-
re-potențializare semantică, izomorf universului
cuantic, este sesizat și de critica literară, grație
argentinianului Saúl Yurkievich atunci când se
apleacă asupra operei lui Octavio Paz: sensul și
contrasensul sunt aversul și reversul cuvintelor,
înțelese drept „câmpuri energetice, microcosmosuri
mobile care se metamorfozează în interacțiune con-
tinuă” (Yurkievich 1982, 111). În Fiziologia poe-
ziei, Nichita Stănescu reiterează aceeași problema-
tică. „Putem compara structura oricărei propoziții
rostite sau scrise cu structura atomică. Putem com-
para formele și simbolurile lor, literele, cu structura
celor mai simple particule. Ne izbește asemănarea
dintre substantive și nuclee. Dintre verbe și elec-
troni. Dintre adjective, adverbe, pronume și cuante.
[...] Am putea spune, fără să aproximăm prea mult,
că limbajul, cuvintele sunt umbra mărită a materiei
în conștiință” (Stănescu 1982, 170-172).

Functor de relianță a conștiinței cu lumea (infi-
nitul mic/ cuantic și infinitul mare), cuvântul are
totodată „rolul de a complini discontinuitatea de
percepție a structurii umane”. Această de pe urmă
afirmație stănesciană poate duce cu gândul la cea
de-a treia materie din sistemul lui Lupasco, lumea
psihicului, acolo unde cele două infinituri se conci-
liază dinamic în „starea T” (terțul inclus). Starea T
este însuși epicentrul energiilor creatoare, eliberate
prin „energia formidabilă” a cuvântului „sfărâmat”
precum nucleul de uraniu. „Revelația [i.e. sensul]
începe cu explozia”, declară poetul în
Antimetafizica. 

Refocalizând sintetic intuițiile sale privitoare la
relația cuvânt-materie-lume interioară-sens, ține de

evidență că viziunea lui Nichita Stănescu asupra
creației se singularizează în raport cu modelele con-
stituite prin deznodarea orizontului către tărâmuri
socotite, îndeobște, străine poeziei, așa cum este
fizica cuantică. Or, cunoașterea nu are frontiere;
cunoașterea autentică trebuie să fie, vorba lui Ion
Barbu, „neîmpărțită”. Că lucrurile stau astfel o con-
firmă Basarab Nicolescu, fizician al particulelor
elementare, exeget al lui Barbu și gânditor transdis-
ciplinar. Iată una dintre teoremele sale poetice:
„Întâlnirea dintre poetic și cuantic naște sensul”
(Nicolescu 2013, 69). Am convingerea că Nichita
Stănescu ar fi subscris entuziast nu doar la această
spunere din 1994 a mai tânărului său confrate spiri-
tual, ci și la următoarea: „Poezia este suprema apro-
ximare cuantică a lumii. Mecanica cuantică descrie
mecanica universului, în timp ce poezia îi revelează
dinamica secretă” (ibidem, 99). Convingerea mea
vine din aceea că, pe lângă cele spicuite deja,
Nichita Stănescu scrisese (tot în volumul din 1982):
„mi-aș îngădui să spun că poezia, în ultimă instanță,
sub o miriadă de forme, este însuși câmpul
gravitațional al cunoașterii în genere, nu numai prin
artă” (op. cit., 132). Acestea fiind spuse, și seamă
ținând de spicuirile anterioare, mă întreb: ar fi, oare,
hazardat să-l considerăm pe Nichita Stănescu expo-
nent (ante litteram) al „poeticii cuantice” preconi-
zate de către Basarab Nicolescu în tratatul său de
teoreme?

Cuvântul-ființă
Iscodirea altor nervuri ale considerațiilor sale

teoretice poate veni nu atât în sprijinul răspunsului,
cuprins în întrebare, de altfel, cât spre a desluși încă
mai mult anvergura acestei poetici ontologic infuza-
tă. Mai întâi, un scurt popas asupra ideii cuvântului-
ființă, subiacent ancorată algoritmului undă-parti-
culă. Într-o secvență din Avatariile bunului simț,
Nichita Stănescu notează: „tot ceea ce pare plin este
de fapt gol și tot ceea ce ne pare a avea consistență
(de pildă lumina) are de fapt consistență prin
mișcare. Urmând o consecvență de același tip vom
spune că: dintre toate organele trupului uman singu-
rul organ al ființei este cuvântul” (ibidem, 109).
Ulterior, în Despre limbajul artistic, poetul vizează
ceea ce s-ar putea numi, în ton cu reflecțiile sale
deseori contradictorii, autonomia dependentă a
acestuia. Cuvintele „sunt chiar ființe”: animale,
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păsări, plante; abstracte, însă. „Eu nu locuiesc de-a
dreptul pe globul pământesc [...], ci locuiesc pe glo-
bul creierului și anume în atmosfera globului creie-
rului, în acea atmosferă abstractă, în care chiar și
stelele cerului pătrund nu prin ele însele, ci prin
numele lor” (ibidem, 163). De remarcat că Nichita
Stănescu evidențiază aici dimensiunea cognitivă a
limbajului privit în globalitatea lui – floră și faună,
abstracte, ale minții –, deschizând totodată drum
către limbajul poetic. Peste două pagini adaugă:
„Numai poezia se confundă uneori cu însăși coloa-
na vertebrală a gândirii în imagini. Ea mi se pare
cea mai apropiată de esența abstractă a cuvintelor”
(ibidem, 165).

Gândirea în imagini și consistența/sensul dobân-
dit prin mișcare – idee potențată prin frecvente tri-
miteri la relația cuvânt–tensiune/explozie – îngădu-
ie apropierea perspectivei stănesciene de concepția
integralistă asupra limbajului, elaborată de către
Eugeniu Coșeriu. Este vorba, în esență, despre două
„noduri” de izomorfism: pe de o parte, de valoriza-
rea limbajului ca activitate liber creatoare – ca enér-
geia, în siajul lui Humboldt, și nu ca érgon (cod
inert, prestabilit, cu simplu rost utilitar) –, iar pe de
alta, de funcția primordială a acestuia, i.e. funcția
semnificativă (lógos semantikós), fundamentală
pentru finalitatea poetică (creația de lumi posibile).
Spațiu de manifestare plenitudinară a limbajului,
după cum o definește Coșeriu, poezia corespunde
„înțelegerii intuitive a ființei [...], este aprehensiune
a universalului în individual, obiectivare a
conținuturilor intuitive ale conștiinței” (Coșeriu
2009, 165). Hemografia stănesciană, „abstractă și
practică totodată”, surprinde acest adevăr, în ter-
meni echivalenți: „Te scrii pe tine însuți pe dinăun-
trul sufletului tău mai întâi, ca să poți la urmă să
scrii pe dinafară sufletele altora” (Stănescu 1982,
67). Act ontologic în cel mai înalt grad, prin dublul
proces de generalizare-individualizare poezia este
comunicare–semnificare, de unde și caracterul ei
non-entropic.

Vămile sensului
Cea de-a treia nervură a poeticii stănesciene, pe

care o vizez în această sumară schiță de sistematiza-
re, privește tocmai mecanismul inefabil de consti-
tuire a sensului/de comunicare estetică în și prin
poezie. „Ca vehicul poetic, scrie Nichita Stănescu,

cuvântul scris tinde să-și piardă proprietățile sintac-
tice, integrându-se unei morfologii pure”, ceea ce
reprezintă un salt calitativ la nivelul semnificării. În
alți termeni, limbajul este tărâm de permanentă
actualizare-potențializare semantică, în funcție de
nodurile intratextuale. Putem vedea în aceasta o
convergență de viziune a poetului cu viziunea fizi-
cianului – Heisenberg, în cazul de față: „Dacă poe-
tul poate exprima gânduri ce nu pot fi reproduse în
limbajul obișnuit, este deoarece cuvântul prinde o
nouă semnificație din conexiunea în care se află,
din rezonanța cu alte idei și din forma poetică a
propoziției” (Heisenberg 1998, 257). Grație, însă,
echilibrului dinamic individualizare–generalizare –
căci „individualizarea absolută este o formă a neco-
municării absolute”, notează poetul, iar generaliza-
rea absolută riscă pulverizarea –, spre deosebire de
comunicarea curentă, pândită de entropism (fapt
subliniat și de Coșeriu), comunicarea poetică are
caracter anti-entropic. „Fluxul comunicării se
îngustează ca o pâlnie spre cuvântul scris și se
lărgește ca o pâlnie din cuvântul scris. [...] Cuvântul
văzut (nu în sine, ci în momentul stabilirii lui ca
vehicul poetic și al mutațiilor lui morfologice), prin
caracterul său obiectiv și individualitatea sa subiec-
tivă, produce realitate” (Stănescu 1982, 168-169).

Adevăratul nume al acestei realități este sensul,
sau, în cheie stănesciană, necuvântul. Provocat de
„un cuvânt care nu există”, sensul se sprijină „din
disperare” pe cuvânt, dar el este un dincolo-de-
cuvânt. Poezia se dezvăluie astfel ca revelație de
lumi posibile, prin „transgresiunea orizontului
experiențial primar” (reflectat în și prin limbaj),
după cum remarcă Mircea Borcilă. În fapt, raportate
la modelul teoretic al categoriilor de textualitate
poetică – elaborat de către poeticianul clujean prin
articularea teoriei blagiene a metaforicului cu teoria
integralistă coșeriană –, considerațiile lui Nichita
Stănescu despre creație tind spre cristalizarea con-
ceptuală a unei viziuni de tip semantico-sintactic1.
În Fiziologia poeziei citim: „cuvântul are funcția
unei roți, simplu vehicul care nu transportă deasu-
pra semantica sa proprie ci, sintactic vorbind, pro-
voacă o semantică identificabilă numai la modul
sintactic” (Stănescu 1982, 173).

Comunicarea poetică este o perpetuă transgre-
siune a fenomenalității și limbajului, procesualitate
semantică izomorfă inefabilului dinamism cuantic.
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Faptul că lumile pe care le configurează nu pot fi
populate decât de energiile imaginarului
(creator/receptor) nu le dezminte realitatea, dimpo-
trivă: confirmă complexitatea insondabilă a
realității structurate în niveluri diferite, dar non-
separabile. Materie-energie (micro-, macro-, bio-,
psiho-noologică), realitatea își găsește în trans-lim-
bajul poeziei climatul cel mai propice, care scapă
cartezianismului. Nichita Stănescu o știe prea bine
atunci cînd spune că abscisa și coordonata nu limi-
tează, ele devin însemne ale infinitului. Poezia pul-
satorie și necuvintele se înscriu în aceeași paradig-
mă, căci „ideea de real este însăși Asta”. Câmp
gravitațional al artei și al existenței, poezia nu res-
piră monadic, ci întreolaltă cu toate celelalte făgașe
de cogniție, așa cum sunt fizica, biologia sau chi-
mia. Atât meditația stănesciană asupra limbajului,
cât și creația propriu-zisă confirmă acest adevăr,
conturat aici prin raportare doar la zona teoretică a
operei ce se pretează, în totalitatea ei, contextualiză-
rii transdisciplinare.

Desigur că apropierile/ rezonanțele ideatice
semnalate în rândurile de față pot apărea abuzive
dacă sunt privite în pripă. Aceasta, îndeosebi din
pricină că Nichita Stănescu nu-și articulează viziu-
nea teoretică într-o construcție unitară, astfel că stu-
diul onto-poeticii sale coincide cu un demers de
sparsa colligere. Carnația textuală a „nervurilor”
conceptuale focalizate doar schematic aici atestă
însă îndeajuns posibilitatea construcției într-un cli-
mat transgresiv-integrator, acela pe care spiritul
prin excelență transdisciplinar al poetului îl imagi-
nează în finalul unui text, tot din Respirări, intitulat
(nu întâmplător) Necesitatea experimentului: „Îmi
imaginez un colectiv format dintr-un poet, dintr-un
matematician, dintr-un chimist (gândindu-mă la
valențele posibile ale elementelor şi ale cuvintelor),
dintr-un biolog şi un filozof, care să studieze mate-
rialul poeziei dintr-un punct de vedere mai larg şi
intuiesc excepționale rezolvări în folosul poeziei şi
în lărgirea unității de loc, timp, acțiune, nu numai
prin ridicarea acțiunii la abstract, a categoriei de loc
la abstract, ci şi prin concretizarea timpului, prin
descoperirea şi elucidarea amănunțită a acelei părți
din artă care nu ține de «esența» ei, ci de forma ei
constitutivă. E vorba de limbaj” (Stănescu 1982,
350).

La o privire atentă, ceea ce surprinde este
absența unui fizician din colectivul imaginat de
către poet, cu atât mai mult cu cât, în alte texte, tri-
miterile sale la fizica teoretică sunt, precum am
constatat, numeroase. La o privire și mai atentă
însă, se vede că ne aflăm în fața unei situații simila-
re celei din Elegii: cea de-a 12-a este acolo, dar „nu
se vede”. Aidoma, fizicianul se află aici, „tăinuit” în
persoana poetului, căci orice mare poet este fizi-
cian: un fizician al sensului. Chiar fizicianul parti-
culelor elementare, de această dată Basarab
Nicolescu, o spune: „Poeții sunt fizicienii sensului.
Ei folosesc cuvintele ca instrumente de investigare
a ceea ce se află dincolo de cuvinte – Natură univer-
sală pentru care universul fizic este doar una dintre
fațete” (Nicolescu 2013, 68). Nu încape nicio îndo-
ială că, sfărâmând cuvântul, precum nucleul de ura-
niu, spre a-i elibera „formidabila energie”, Nichita
Stănescu se dovedește un autentic fizician al sensu-
lui. 
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Când privești retrospectiv epoca
postdecembristă, care, iată, a depășit-o cu mult ca
durată pe cea interbelică, dai peste fapte și eveni-
mente, unele poate uitate, ce țin parcă de un timp
al unei inițieri specifice perioadei copilăriei cu
candorile, visurile și iluziile respectivei vârste.
Acum, când tocmai s-au împlinit 15 ani de la ade-
rarea României la Uniunea Europeană, se întâmplă
să regăsesc în însemnările mele de  jurnalist
observații și referiri privind un astfel de eveni-
ment: Colocviul Internaţional de Literatură de la
Neptun, ediţia 2007, cu tema Aşteptările europene
faţă de literatura ţărilor recent aderate la U.E.
Tema, formulată, cum se vede, cu un aer grav și,
așa-zicând, urgent, este una dintre cele care, în loc
să te incite, te aruncă într-o melancolie deloc
fecundă. Ea mi-a amintit cumva de vremurile când
cei ce lucram în presa scrisă și audio-vizuală
antedecembristă trebuia să adaptăm editorialele,
colocviile, dezbaterile, emisiunile literare,
momentele poetice, piesele de teatru difuzate la
Radio sau prezentate la Televiziune etc., în aşa fel
încât să concorde ori… să nu concorde cu un eve-
niment sau altul „la zi”, intern ori extern, după cum
băteau vânturile politice. Astfel formulată, tema în
sine, m-a făcut să mă întreb şi eu, cum probabil s-
or fi întrebat şi alţii: de ce şi ce „să aştepte” U.E.
de la literatura română, bulgară, letonă, estoniană,
cehă, slovacă, poloneză, în general de la literaturile
din Europa de Est și Centrală? Ce e de aşteptat şi
de  cine: cititorul din țările U.E., comisarii aces-
teia, parlamentarii europeni, nu puțini de tipul Gigi
Becali sau inenarabila Eba care nu mă îndoiesc că
nu i-au citit nu pe cutare scriitor contemporan, dar
pe Shakespeare, pe Goethe, pe Tolstoi?! Sau poate
așteptarea privește critica occidentală atât de

arogantă şi autosuficientă, cum o considera
un bun cunoscător al ei – Adrian Marino?! Şi
de ce acum? Pentru că am intrat în U.E.?
Lasă că această Uniune avea și are atâtea
probleme, încât numai cea a literaturii îi mai
lipseşte. Îmi aduc aminte că în 1965, Nicolae
Ceauşescu, la scurt timp după ce preluase
conducerea partidului unic şi, practic, a ţării,
a făcut o „vizită de lucru” la Iaşi. Cu acel
prilej, s-a întâlnit cu cadre didactice şi
studenți în Aula „Mihai Eminescu” a
Universităţii „Al.I. Cuza”. Eram în anul al
III-lea la Filologie şi m-am aflat în sală.
Elogiind marea tradiţie culturală a Iaşului, la un
moment dat tânărul lider comunist, primit atunci
cu entuziasm în capitala Moldovei, a întrebat, spre
stupefacţia noastră, pe un ton aproape inchizitorial:
„De ce nu avem şi astăzi un Eminescu?!”. Ideea
era că partidul aşteaptă, şi încă repede, un
Eminescu, ba chiar doi dacă se poate!

Peste mai multe decenii, o „pocitanie politică”,
de o vastă ignoranţă cel puțin în materie de cultură,
de literatură, cu instincte (primare, ar fi spus Marin
Preda) de dictator, însă unul de buzunar, ajuns, se
știe cum, în vârful catargului, se va mulţumi doar
cu câţiva scriitori şi „filozofi” contemporani (încă)
neclasicizaţi, dar foarte guralivi. Față de vreo doi-
trei dintre ei l-a cuprins brusc o admiraţie
nemărginită, fără să fi citit, necum să mai fi și
înțeles, măcar o pagină din, nu-i așa, valoroasa lor
operă, dar reuşind totuși să şi-i facă lăudători
interesați și susţinători ardenți. A părut la un
moment dat că vajnicul demagog cu figură de ani-
mal răpitor chiar îi fascina. Există şi o fascinaţie a
Urâtului! Măcar Ceauşescu avea habar de câţiva
clasici. Se vedea că citise poezii de Eminescu, de
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Goga, de Coşbuc, ba chiar pe unele le ştia pe de
rost. Şi avea, totuşi, dincolo de instrucţia
rudimentară, ceea ce-aș numi conştiinţa – sau
poate numai instinctul - Pantheonului național…

Evocând colocviul de acum 15 ani nu pot să
nu-mi amintesc de un text al lui Mircea Iorgulescu
din volumul Poștalionul cu boi, pe care l-am
revăzut recent, altminteri ultimul al autorului
eseului despre lumea lui Caragiale : Marea
trăncăneală – „unul dintre cele mai subtile din lite-
ratura noastră” (Al. Cistelecan).    În discursul său
la amintitul colocviu de la Neptun, al cărui text de
o exemplară concizie şi ingenios conceput este
reprodus în acest volum, Mircea Iorgulescu ridicu-
liza inerţiile, sterilizantele şabloane şi  „ficţiunile”
postcomuniste, între care cea „pseudogeografică,
pentru a se masca un conţinut politic”. A făcut-o,
de altfel, cu nerv, cu stil, cu o impecabilă logică și
în alte eseuri și comentarii, de pildă, cele grupate
în volumul Tangenţiale.

Criticul și jurnalistul venit de la Paris, unde
profesase gazetăria timp de vreo 18 ani până la
acea dată, îi va fi şocat pe participanţii la colocviu
din chiar începutul intervenţiei sale: „O anumită
perplexitate m-a încercat văzând care este tema din
acest an a Colocviului de la Neptun… Fiindcă e
greu, chiar imposibil de spus numai şi ce se
aşteaptă în general de la ţările recent aderate la
Uniunea Europeană, dar încă de la literaturile
lor!”. Şi fiindcă „perplexitatea nu îngăduie
ezitări”, Mircea Iorgulescu a formulat trei posibile
răspunsuri. La prima întrebare răspunsul era scurt,
aș spune ghilotinant: „nimic”. Al doilea pleacă
maliţios de la supoziţia că ar fi nevoie, dacă tot ne
integrăm, şi de „euro-literatură”! Dar ce înseamnă
integrare euro-literară şi cum s-ar realiza ea? Ironia
reputatului polemist e pe cât de fină, pe atât de
casantă: „Cu o monedă unică a imaginaţiei, cu o
piaţă liberă a ficţiunii, cu o zonă liberă de
circulaţie poetică. Ar fi nevoie, desigur, şi de o
construcţie instituţională, de o Uniune Europeană a
Scriitorilor. Prevăzută cu sediu, la Bruxelles? La
Strasbourg?, rămâne de văzut (...) Modele pentru o
asemenea mega-instituţie există, chiar dacă e mai
pudic să nu le evocăm. Apoi, în aceeaşi logică, s-
ar putea, de ce nu, preconiza şi o estetică

europeană, o metodă de creaţie europeană. I s-ar
putea spune, de pildă, metoda idealismului euro-
pean”.  (Doamne ferește, aș zice eu, să nu ajungem
să vorbim de metoda eșecului european!). În
răspunsul numărul 3, Mircea Iorgulescu semnala
„inerţia intelectuală” privind împărţirea continen-
tului nostru în vreo trei părţi şi anume: Europa de
Est, Centrală şi Occidentală, în condiţiile în care
există, totuşi, o singură Europă, dar care, observa
criticul și experimentatul jurnalist - „nu este o uni-
tate a uniformităţii. Sau nu e încă. Şi, poate, nici nu
va fi vreodată. Putem spera. Depinde şi de noi.
Condiţia este să nu semănăm unii cu alţii. Să
rămânem ce suntem – francezi, spanioli, polonezi,
bulgari, olandezi, unguri, italieni, români, cehi,
sârbi, danezi, elveţieni, albanezi, sloveni, germani.
Toţi europeni./ Altfel vom fi ca pictorul ceh dintr-
un roman al lui Milan Kundera, artistul care, după
căderea comunismului în ţara lui, «se putea lăuda
cu o dublă victorie: era complet liber şi complet
asemănător cu toată lumea» («pouvait se vanter
d’une double victoire: il etait totalment libre et
totalment pareil a tout le monde»)./ Romanul se
numeşte Ignoranţa (L’Ignorance)”.  

Contextul îmi dă plăcutul prilej să evoc un
fragment din discursul profesorului Ioan Aurel
Pop, președintele Academiei Române, prin care
reputatul istoric omagia, la 15 ianuarie, anul aces-
ta, Ziua Națională a Culturii Române : „Se
vorbește mult, în ultimii ani, despre cultura
europeană, prin care unii încearcă să pună în
umbră culturile naționale, inclusiv cultura română.
Cultura europeană nu există în sine, fiindcă ea nu
este produsul unui popor european și nici al unei
limbi europene. Cultura europeană există prin cul-
turile naționale, care exprimă specificul fiecărui
popor, în contextul moștenirii comune europene”.
Remarcând faptul că în ultima vreme au apărut
diverse limbaje declarate universale, Ioan Aurel
Pop atrage luarea aminte, într-o exprimare
memorabilă, că asemenea limbaje sunt „pentru
minte, nu pentru suflet”. Or, cu riscul repetiției, am
putea spune : unde suflet nu e, nimic nu e...

Riguros documentat, Mircea Iorgulescu
comentează în „Poștalionul cu boi” unele fapte şi
aspecte semnificative din perioada anterioară
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revoluției din decembrie ’89, precum şi din cea
care a urmat. Cele ce privesc strict viaţa literară,
cenzura cu bizareriile ei etc., Ele nu pot fi
despărțite în nici un chip de contextul/contextele
istorice, social-politic, de ceea ce a fost şi este
minciună, impostură, manipulare, adevăr, la scară
naţională şi europeană. De pildă, ecoul pe care l-au
avut în mass-media franceze evenimenele din 22
decembrie ’89, atmosfera, euforia de la RFI din
după-amiaza acelei zile, când conducerea postului
le-a trimis românilor lăzi de şampanie, inclusiv
pentru protocol şi reprezentare, când până şi cana-
lele „France Culture” şi „France Musique” îşi
adaptaseră ad-hoc programele transmiţând ştiri
despre ceea ce se petrecea în România. Uşor de
imaginat, năvăleau ştirile care de care mai şocante,
mai contradictorii și mai toxice, luate din diverse
surse şi, fatalmente, greu de verificat în astfel de
condiţii excepţionale. Totul dădea impresia unei
încleştări între Bine şi Rău. Ca în basmele
româneşti. Iar tot în linia românescului, trebuia să
se mai întâmple atunci ceva în capitala Franţei și
anume momentul când „un canal de televiziune a
făcut eroarea să invite în platou, pentru o emisune-
dezbatere în direct, vreo 15-20 de intelectuali,
artişti şi scriitori româno-parizieni”, dezbatere ce
s-a transformat într-o „grandioasă ciorovăială încât
puteai crede că se va termina totul cu o încăierare
în regulă, regula din epopeea eroi-comico-satirică
a lui Budai-Deleanu. Păruiala ce păruse iminentă
n-a avut loc totuşi”. (N-aş vrea să fiu cinic, dar nu
pot să-mi reprim un regret: păcat că nu s-a mers
până la capăt cu păruiala, pentru ca tabloul să fie
complet). Şi atunci să nu te întorci nostalgic,
împreună cu Mircea Iorgulescu, la o personalitate
ca Adam Michnik, care iată ce-i spunea lui
Jaruzelski, văzut în Polonia ca un monstru (am
avut ocazia să constat asta sur le vif într-o vizită
acolo, în anul 1987) în dialogul ce încheie volumul
de memorii al acestuia: „Trebuie să trăim cu bio-
grafia noastră, trebuie să trăim cu istoria noastră
personală. Maturitatea popoarelor, a societăţilor şi
a oamenilor se măsoară după felul în care ei ştiu
trăi cu propria istorie, cu propria biografie  (…)
Dacă există o şansă pentru Polonia, şi eu cred că
există, este că polonezii ştiu să-şi vorbească fără
ură şi fără ostilitate”.

Nu știu și n-am cum să judec dacă şi în ce
măsură în Polonia o astfel de şansă a fost
valorificată; ştiu însă că în România ea a fost
ratată. Ca atâtea altele. Zice bine Andrei Pleşu în
jurnalul său: „Dacă s-ar institui un premiu Nobel
pentru ratare, românii l-ar monopoliza pentru un
secol”. Iar Ovtavian Paler, parafrazând o reflecție
a lui Salvador de Madariaga – „Spania este ceea ce
se vede, plus misterele ei” - afirma : „România este
ceea ce se vede, plus ratările ei”. Învrăjbiţi de nişte
javre năpârlite peste noapte, de nişte mercenari şi
cominternişti mutanţi, de nişte guru
autoproclamaţi mari moralişti, de apostolii revizio-
nismului est-etic, românii, inclusiv scriitorii,
artiștii, s-au luptat și se luptă în continuare cu...
românii, când, de fapt, au atâția alți dușmani. Ei,
visceralii, intransigenţii anticomunişti, nu puţini de
„o tâmpenie umană rotundă”, cu formula lui
Marin Preda, au contribuit din plin şi la ceea ce un
reputat istoric numea într-un interviu „holocaus-
tul” trecutului naţional, dar şi la distrugerea
oricărui ideal menit să catalizeze conştiinţele şi
forţele creatoare ale unui popor, încât  regretatul
istoric Florin Constantiniu, căci despre el este
vorba, mărturisea, profund îndurerat, scârbit, că
nu-și mai dorea nimic altceva decât să părăsească
această lume… Și dorința, din păcate, i s-a împli-
nit.

Văzând în „rezistenţa prin cultură” neîndoios o
formă de apărare a valorilor, atât cât a fost posibil
în condiţiile regimului totalitar, rezistenţă facilita-
tă, e drept, şi de „dezgheţul” din anii ’60, când s-
au înmulţit traducerile şi s-au editat operele unor
scriitori până atunci interzişi, când „realismul
socialist” a fost abandonat, când s-au înfiinţat ori
s-au reînființat în oraşele importante ale ţării revis-
te culturale, reînnodându-se tradiţia unor publicaţii
ce au marcat evoluţia artei, literaturii şi culturii
naţonale în secolul 19 şi în prima jumătate a seco-
lului 20, Mircea Iorgulescu reaminteşte, totodată,
că în timp ce în unele ţări din jur apăreau mişcări
de opoziţie, precum cea din Cehoslovacia care a
dus la demisia şefului Partidului Comunist şi înlo-
cuirea lui cu un reformist, ca să nu mai vorbim de
„fenomenul Soljeniţîn”, la noi scriitorii care făceau
parte din conducerea U.S. sau cei ce participau la
întâlnirile cu Nicolae Ceauşescu îşi exprimau ade-
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ziunea la linia politică a partidului, încercând să
şi-l alieze în bătăliile lor pentru putere şi privilegii
în cadrul Uniunii şi nu numai. Şi mai trist, mi-aş
permite să apreciez, pe baza lecturii unor stenogra-
me ale unor astfel de întâlniri şi „schimburi de
păreri”, este că N. Ceauşescu i-a dominat şi i-a
manipulat cum a vrut cu o incontestabilă diploma-
ţie, ca să nu zic viclenie, speculând abil comporta-
mentul, vanităţile şi mizele lor derizorii. Cred că
uneori i-a şi dispreţuit. Fapt e că orgoliile lor, lup-
tele pentru ciolan i-au facilitat o dată în plus con-
trolul asupra celei mai puternice şi mai influente
uniuni de creaţie, cea a scriitorilor.

Referitor la problema „rezistenţei prin cultură”,
cu totul remarcabil este comentariul ce i-l prileju-
ieşte lui Mircea Iorgulescu romanul Piazza
Bucarest al scriitorului danez Jens Christian
Grondahl, apărut în 2004, la Copenhaga, iar în
2007 tradus în franceză, la Gallimard, carte ce i-a
adus autorului Premiul de literatură europeană
Jean Monet, fiind reeditat în anul următor, în
colecţia Folio. Romanul introduce în discuţie ideea
exprimată în sintagma „rezistenţă prin adaptare”,
idee care, observă criticul – „poate să pară scanda-
loasă în România postcomunistă, unde şi afirmarea
unei «rezistenţe prin cultură» a fost ridiculizată
feroce, când n-a fost denunţată ca laşitate sau, încă
şi mai rău, complicitate la Rău, inevitabil cu
majusculă. A fost ridiculizată şi denunţată mai ales
de persoane care s-au adaptat cu o uimitoare viteză
la steriotipiile şi standardele unui virulent antico-
munism postcomunist, supralicitându-l neîncetat
ca pe un titlu în creştere la Bursă şi făcându-l
necontenit profitabil. Ceea ce, la urma urmelor, nu
e decât o dovadă în plus a virtuţilor adaptării. Şi să
nu ne întrebăm, e probabil mai prudent, dacă nu
cumva această rapidă şi masivă adeziune la «bol-
şevismul anticomunist» denunţat de polonezul
Adam Michnik, nu reprezintă cumva şi o formă de
rezistenţă prin adaptare”. 

Perioadele de tranziţie sunt apele tulburi în care
pescuiesc toţi năpârliţii, toţi impostorii și, cu ter-
menul lui Petre Pandrea, toate stârpiturile. Cu cea
prin care am trecut şi trecem noi după decembrie
’89 puţine se pot compara. Inclusiv din punct de
vedere editorial. Între tipăriturile inepte apărute
sub formă de cărţi, al căror număr nu ştiu ce com-

puter l-ar putea stabili, se înscrie şi o maculatură
pestilenţială, la propriu şi la figurat. Un exemplu e
cea pusă între coperţi de o pseudocercetătoare,
fostă jurnalistă la TVR, 18 ani înainte de eveni-
mentele din decembrie şi 12 după, când a devenit
o anticomunistă vehementă. Se intitulează
Reconstituiri necesare: Şedinţa din 27 iunie 1952
a Uniunilor de Creaţie din România. Cât de „nece-
sară”, dar mai ales cât de relevantă este aşa zisa
reconstituire demonstrează cum nu se poate mai
convingător Mircea Iorgulescu. Nu-mi propun să
trec în revistă toate inadverdenţele, toate erorile de
situare, de informare pe care le semnalează criti-
cul. Reţin doar că textul inedite au fost obţinute de
autoarea „restiruirii”, Mihaela Cristea, în 2001 de
la un sculptor pe nume Dorin Lupea care îl recupe-
rase dintr-un closet în 1981, în timpul lucrărilor de
reparaţii la clădirea ce fusese până la cutremurul
din 1977 sediul Uniunii Scriitorilor din şoseaua
Kisselef şi nu al Casei Scriitorilor, cum scrie prost
informata jurnalistă, imobil aflat, ştie toată lumea,
pe Calea Victoriei. „Ducându-se într-o zi la WC,
Lupea a văzut alături un morman de dosare cu tot
felul de şedinţe dactilografiate pe foiţă şi puse la
dispoziţie pentru a fi întrebuinţate ca hârtie igieni-
că”. Însemnările memorialistice ale Mihaelei
Cristea sunt, și ele, de tot hazul. O învăţătoare a sa,
provenită, cum altfel?!, dintr-o familie de intelec-
tuali, nu găsea cuvintele prin care să explice copii-
lor de clasa I, – între ei aflându-se şi viitoarea
publicistă și editoare de texte inedite descoperite la
WC – nenorocirile din societatea românească a
anilor ’50. Zguduită de neliniște, ea se întreabă:
„Cum să explici unor copii ce întuneric le va rezer-
va viitorul lor?”. Mircea Iorgulescu îi înţelege fră-
mântarea metafizică: „Bună întrebare. De asta se
duc la şcoală copiii, iar datoria (sarcina) dascălilor
este să le explice dacă viitorul le va rezerva întune-
ricul sau lumina. Începând din clasa I”. O parodie
dintre atâtea și atâtea care au infestat spațiul moral
și cultural românesc.
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Am mai scris despre uimitoarea soartă a profesoa-
rei Elena Pădure, o bucovineancă ce avusese, la înce-
puturile studenției sale, privilegiul de a fi în preajma
tânărului Marin Sorescu. A avut, așadar, șansa de a visa
plutind spre alte sfere, dar mai târziu se compara cu
albatrosul lui Baudelaire, târându-se cu aripa rănită pe
corabia destinului. De la un an la altul, tot mai bolnavă
și decepționată de noile cumplite vremi, pendulând
între idilicul ille tempore și dezamăgitorul prezent, în
care-și trăia ultima parte a vieții, ea și-a dus cu demni-
tate crucea, înseninându-se arar, mai ales cu reveniri la
trecut, mitologie și marea literatură, vreo două decenii
încredințându-mi prețioase aduceri-aminte despre
marele scriitor. Inițial, nu a dorit să-și facă publice
amintirile și cu greu am convins-o că acestea merită a
fi cunoscute de iubitorii literaturii române și ai univer-
sului artistic sorescian1. Deși la început se eschivase,
confesiunile-i devin ulterior necesare și treptat, cu eli-
beratoare detalii, își destăinuie una dintre cele mai tul-
burătoare experiențe trăite de ea, de la prima întâlnire
cu studentul Marin Sorescu, până la visele de senectu-
te, în care neicuța încă i se arăta… 

Abia după ce ne-am împrietenit, poate și ca răsplată
pentru monografia trimisă, rememora începuturile idi-
lei: într-o duminică de toamnă, Marin Sorescu și alți
câțiva din Asociație vizitau căminul de fete „Ion
Creangă” și ea intervenise cu replici acide, să taie
băieților calea spre dulapul unde o colegă de cameră
tocmai se îmbrăca. „Îl revăd și acum la picioarele patu-
lui meu, stânjenit de amenințarea unui coleg: să iau
seama, că nu știu cu cine vorbesc, să nu mă trezesc cu
o epigramă In aqua forte2, și eu, ofensată, reproșându-
le că nici nu s-au prezentat și-n fond prin epigramă m-
aș face cunoscută și eu, care nu cunosc prea multă
lume”. 

Pentru a trece de la română-rusă la secția de româ-
nă pură a Filologiei ieșene, olteanul din anul V trebuia
să dea examene de diferență, între care și cel de limba
italiană. Asistenta i-o recomandase pe Elena Pădure,

din anul I, ea „având pronunție bună și cunoscând gra-
matica”. După prea puțin cordiala primă întâlnire, tine-
rii ajung să se apropie spiritual și sentimental,
consultațiile nuanțându-se adesea cu veritabile cursuri
peripatetice pe aleile din Copou3.

Tinerii, vinovați amândoi și niciunul – cum scria
Elena, au valorificat această întâlnire, scriitorul imor-
talizând în operă unele aspecte, dar și ea, păstrând
amintiri luminoase pentru toată viața: „am beneficiat
de inteligența și spiritul lui, […] zicea că-s așa de
minunată, de deosebită, că nu merit în viață decât feri-
cire. N-am prea avut eu, dar el mi-a dorit-o și-mi ajun-
ge”.

Date fiind rigorile spațiului tipografic, din cele
peste 150 de scrisori am re-selectat pasaje semnificati-
ve privind personalitatea tânărului Marin Sorescu,
posibile influențe tematice în creația sa literară, dar și
argumente care să le probeze autenticitatea.   

● „Când Mircea Radu Iacoban zicea mica prietenă
a marelui Sorescu, opoziția mică-mare mă făcea să
simt o notă de jenă, ca de-înțepătură. Prietenească, des-
igur, dar înțepătură…”.

● „Neic-al meu de pe Olteț/ Păr zbârlit, chip
șugubăț, îl tachinam eu”.

● Profesorul de italiană „i se adresa Ce mai faceți,
domnule Sorescu?, când ne întâlnea. Dacă eram de
mână, eu mă retrăgeam, rușinată, la un metru, lucru ce-
l amuza grozav pe Marin”.

● „Ne simțeam bine împreună, niciodată fețele
noastre n-au fost decât zâmbitoare în acea vreme, chiar
dacă destinul era sabia lui Damocles pentru noi. Cât s-
a putut, am ignorat-o”.

● Seara, Galateea venea cu speranța că dorm cole-
gele. O mai tachina câte una: „la intrarea mea în came-
ră, zâmbea parșiv fredonând Au plecat olteni la coasă.
Faptul că, deși luam masa cu Marin la cea mai bună
cantină din Iași4, rămăsesem slăbuță era din cauza dra-
gostei oltenești, care te usucă, te faci iască etc…, cânta
ea”.
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● Privirea lui mucalită după lecturile din cenaclu
invita parcă la descifrarea textului: 

„ – Ce-ți mai place ție să dai cu tifla în cei pe care-
i atragi în capcana unui joc și nu-i joc defel!, îi spu-
neam eu, întorcându-ne spre cămin.

– Da, dar tu nu te lași păcălită. […] Că-n ce
privește ironia, dacă te pui, mă și-ntreci.” 

● Plânsese zdravăn, tachinată pentru imaginea cu
mere ce abia se conturează, ca sânii de studentă: „–
Poetul tău nu-i chiar așa în nori, se mai uită și la bluza
ta. […] – Altă comparație n-ai găsit?, m-am zburlit eu
a doua zi și Marin râdea, Doamne ce mai râdea!”. 

● Ca și alte studente, în sesiune trecea pe la biseri-
că. Tare s-a mai supărat citind la gazetă epigrama lui
dedicată Unei studente care înainte de fiecare examen
nu uită să treacă… pe la biserică.5 „– Bine, dar eu mă
pregătesc și mă rog doar ca să am mai mult curaj”.

● „Marin mă făcea să pufnesc în râs la proiecția în
timp a minulescienelor jucării stricate, când n-o să mai
fac echilibristică pe bănci, ci vom merge cuminți
ținându-se (ne) de mână. Departe era de noi acel timp,
pe care el nu l-a apucat iar eu n-o să am cu cine merge
de mână”.

● „Mă trăgea de limbă despre ce se petrecea la
cămin, din amuzament, și o singură dată l-am bănuit c-
a povestit la Asociație ceva. Spun l-am bănuit, pentru
că se putea afla și din alte surse. Îi povestisem că melo-
dia Marina era cod de întâlnire dintre o colegă a mea
de cameră și băiatul de la stația de radioficare. Cazul e
relatat în Trei dinți din față. […] Întâlnirea lui Tudor cu
Diana o fi legată de D-l Profesor și acea Beatrice6, dar
eu îi relatasem că m-am săturat de Marina căci studen-
tul […] o anunța pe colegă că-i singur și să coboare la
el. Nu peste mult au fost chemați la Rectorat și obligați
să se căsătorească. […] O fi spus Marin, din glumă, pe
la Asociație, așa, ca să râdă între ei, și cineva ciripise
prodecanului. Atunci era mare imoralitate. Acum… s-
a întors mașina lumii! În orice caz, una e să te amuzi
de ceva și alta să torni la Securitate. Marin n-ar fi fost
în stare de așa ceva”. 

● Elena Pădure s-a și recunoscut în câteva persona-
je: „în Cleopatra Rogozea, mai ales, Viitoarea profe-
soară [care, n.n.] descoperă școala – ecoul însuflețirii
mele pentru orele de practică la liceul «C. Negruzzi» în
toamna lui 1962. Mă aștepta – surpriză – lângă treptele
liceului, informat fiind de prietenele mele unde sunt.
Am păstrat în suflet surpriza de a-l vedea pe trotuar, la
picioarele scărilor – vreo 20-30 de trepte. Era să-mi rup
picioarele – aveam tocuri, să par mai înaltă – alergând
spre brațele lui întinse ce mă așteptau […]. În acea
vreme era probabil și căsătorit, dar eu, de la întâmpla-

rea de pe Lăpușneanu când, luându-mă de mână, i-am
simțit verigheta, nu l-am întrebat nimic. […] Am cam
făcut politica struțului, e drept. De asta nici poeziile lui
de dragoste nu le-am cam pigulit”. 

● „Marin știa patima mea de a deveni profesoară,
cum știau și alți prieteni ai lui. Când au apărut acele
articole în «Viața studențească» și colegii mei m-au
recunoscut în Cleopatra Rogozea. Poetul Florin Mihai
Petrescu chiar scrisese într-o poezie «Studentei din
anul I»: Poate cândva, într-un cătun din munți/ Ai să
aprinzi o flacără sub frunți, versuri ce mi le-am luat
deviză. Îi vorbeam cu atâta însuflețire despre misiunea
didactică încât e clar că Marin a înțeles și din asta că-i
mai bine a se împăca cu Vigi7; cu mine n-avea nici un
viitor. El visa Capitala […], eu cătunul din munți pen-
tru a lumina minți în Bucovina. Fiecare ne iubeam pla-
iul natal”.

● Cu patetismul specific vârstei, un colaj de
fluturași cu fragmente decupate din jurnalul Elenei de
odinioară trădează emoțiile ultimelor întâlniri.

* „Trebuie să-l văd și să ne luăm rămas bun. Cu
orice preț. Nu vreau să plece la București fără să-l văd.
Aș vrea să-l aud în ultima clipă ce va spune puștiului
de rămas bun”.

* „Eu și Marin vom rămâne prieteni, cu toate că nu
ne vom iubi. Ce mult îl admir!”.

● Fata nu se gândea că ar fi vorba de dragoste.
„Cert e că lângă mine râdea tot timpul, îl relaxam, se
simțea bine chiar dacă nu i-am fost iubită, iar eu mă
simțeam topită de un fel de lumină și duioșia ce iradia
din ființa lui”.

● „Nu-l puteam urma la București, locul lui nu era
în Iași. Chiar fără împăcarea cu Virginia, destinul ne
era clar”8. 

● Mircea Radu Iacoban, conducătorul cenaclului
studențesc, organiza „adevărate gale de poezie în cin-
stea lui Marin, când el venea de la București. În vremea
studenției, cei doi prieteni se tachinau în versuri […].
Marin îi scrisese o epigramă legată de pasiunea lui
M.R.I. pentru meci. Ca să nu rămână mai prejos,
M.R.I. compusese un cânticel pe care-l fredona pe
melodia Marina, al cărui refren era: Marine, Marine,
Marine,/Ce bine știi tu să vrăjești!/Marine, Marine,
Marine,/Pe fete să le înnebunești! Fără cuvinte, el îmi
fredona melodia ori de câte ori trecea pe lângă mine,
după ce Marin plecase la București. Probabil, voia să
mă intrige”.

● Abia peste ani și-a explicat ea anumite lucruri:
„Faptul că mă căuta la Iași, fiind deja logodit, apoi
însurat, dovedește că nu voia să sufăr și aștepta ca eu s-
o rup. S-a retras abia când m-a crezut îndrăgostită de
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altcineva9. Acum văd în asta și o dovadă că i-a păsat de
mine”.

● „Când îl vedeam la televizor, unele sclipiri ale
privirii lui îmi spuneau că mă simte, că știe că mă uit la
dânsul și-mi era suficient”. 

● „Răscolind amintiri am găsit și dovezi că nu i-am
fost nici eu indiferentă, chiar și când era la București,
însurat și fericit. El nu-și anunța venirile la Iași, dar mă
căuta totdeauna”. 

● „Marin era întâmpinat cu aplauze… Că-l iubeau
ieșenii, cum îl iubesc și azi. Da, da! O fi făcut el multe
pentru a scoate «Oltenia în lume» – cum singur zicea,
dar un lucru e sigur: Iașul l-a scos pe el în lume”. 

● Autoevaluarea prezenței sale în biografia poetu-
lui capătă uneori accente de mânie. „În sufletul meu
este înrădăcinată ideea că o fi iubit-o el pe Virginia
înainte de a mă fi cunoscut, o fi iubit și alte femei [...]
Pe Marin cel cu părul zbârlit, cu cravata mereu câș și
singurul costum, bej, veșnic pătat, în canadiana lui găl-
buie ori în paltonul ponosit de la Asociație, prea lung și
prea larg – n-avusese bani să-l ajusteze – numai eu l-
am iubit sincer, dezinteresat [...]. Sunt sigură că-n rare-
le momente când și-a amintit de mine i-am rămas oaza
de liniște și puritate”. 

● „Sentimentul unei vinovății, gândul că trebuia să-
i rămân în amintire cea de atunci, m-au oprit să caut a-
l revedea”. 

● Și peste ani se consola: „Din surprinderea cu care
m-a privit [un ex-coleg, n.n.], mi-am dat seama ce
deșteaptă am fost că n-am vrut ca Marin să mă mai
vadă. Să fi apărut în fața lui «înfrântă, îmbrăcată în sac,
un Friedrich Barbarossa feminin, dispus să îndure
umilința» – v. Trei dinți din față – ce ar fi fost? O, nu!
Mă credeam vinovată față de el, dar am rămas mân-
dră”.

● Scrutându-i chipul, îl vede „gânditor, puțin trist
(oare de ce?)”; „l-aș fi vrut împlinit în toate”/„sobru, cu
mustăți, nu semăna cu băiețandrul cu păr zbârlit și
mereu zâmbitor”.

● „Lui nu i-am reproșat, nici în gând, nimic, nicio-

dată, și chiar folosirea mea în a o recâștiga pe Virginia
parcă i-o înțeleg, deși o undă de revoltă amară tot mi-a
încercat sufletul.”

● Auzind de așa-zisa lui implicare în Meditația
transcendentală, i s-a făcut rău. Colega care-i spusese
i-a dat repede un pahar cu apă și a înțeles că singurul
printre poeți nu-i fusese doar o cunoștință alături de
care frecventase un cenaclu. 

● Retrasă în munții ei, conștientă că drumurile li s-
au despărțit definitiv, a citit tot ce scria și ce se scria
despre Marin Sorescu iar, când îl vedea la televizor,
sufletu-i „era în sărbătoare”. 

În PS-ul unei scrisori, Elena Pădure mă lămurea
despre profilul juvenil, recuperat de pe o legitimație de
tramvai – „Îmi lăsasem părul lung să par mai
domnișoară, dar pentru Marin tot puști rămâneam”, pe
spatele fotografiei adăugând: „oct. 1960. Acestei fete îi
spunea Marin când venea de la București: Mi-a fost dor
de tine, puștiule”.

Note:
1. v. interviul Marin Sorescu era modest și generos, în

„Luceafărul”, nr. 10/2004. 
2. Gazeta de la Filologie, unde studențimea ieșeană se

îmbulzea să citească epigramele lui Marin Sorescu.
3. „Da, numai cu mine se juca de-a prinsul prin Copou,

ori mă susținea cu vârful degetelor când făceam cumpăna
pe speteaza vreunei bănci. Copilării! Acum, la schimbarea
vremii, abia mă mișc”. 

4. Sub pretextul că-i prea pirpirie, el îi schimbase car-
tela cu a colegului Traian Rei, care „se sacrificase să
mănânce la cantina filoloagelor”. Târziu a înțeles ea că
Marin voia să o facă geloasă pe fosta prietenă-viitoarea
soție.

5. v. Marin Sorescu, Săgeți postume, Ed. Muzeului lite-
raturii Române, București, 2002, p. 102.

6. George, fratele mai mare al lui Marin Sorescu avuse-
se în studenție o colegă-iubită cu acest prenume.

7. Fosta prietenă și viitoarea soție a scriitorului,
Virginia Șeitan era studentă la Facultatea de chimie din
Iași.

8. Virginia Șeitan absol-
vea peste un an Facultatea de
Chimie, se putea găsi o slujbă
în Capitală, dar în
învățământ… 

9. Elena Pădure nu s-a
recăsătorit; ca și pentru efe-
merul ei soț „ștacheta deștept
și sensibil a fost prea sus”. 
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Gheorghe Teodorescu-Kirileanu, pe numele
său întreg, este destul de bine cunoscut prin acti-
vitatea sa diversă, temeinică, ce a lăsat urme în
cultura română (cercetările pe urmele lui M.
Eminescu și I. Creangă – imbatabila și indispen-
sabila scriere critică din 1939 – monografii, stu-
dii istorice și folclorice etc.). Pozițiile „oficiale
ocupate, datorate unor „proptele” sus-puse (meri-
tate, de altfel), nu au fost decât semne ale
recunoașterii înzestrărilor unui țăran sărac dotat
cu inteligență și putere de muncă, printre altele.
Toate aceste puncte de reper nu îl scutesc – ba
dimpotrivă – de a fi pomenit cum se cuvine la
împlinirea unei vârste rotunde. 

Am avut ocazia (prilejul), când și când, să mă
ocup (prin intermediul unor articole-studii,
comunicări), de aspecte ale activității acestuia,
mai ales în simbioză cu Iașul, locul în care și-a
făcut parte din studii, inclusiv cele universitare.
Voi extrage din acele „producte” ale mele câteva
idei care îi definesc atât caracterul, cât și
disponibilitățile.

În perioada studiilor universitare a fost spriji-
nit, pentru „îndulcirea” traiului de zi cu zi, să

ocupe un post de custode la Biblioteca Centrală a
Universității din Iași (1897-1900), loc unde nu s-a
mulțumit să facă doar figurație. În aceeași perioadă, ca
un tânăr vrednic și care nu se da în lături de la cerințele
societății în care trăia (a avut întotdeauna, atunci când
nu a fost marginalizat – intrigile politice, bată-le vina! –
un simț civic pronunțat), face parte, și încă din rândurile
de frunte, ale Societății studențești „Solidaritatea”.
Explicația prezenței sale acolo o găsim într-o scrisoare
adresată prietenului Paul Zarifopol, la 17 nov. 1898: „…
am fost ales de studenții de la Drept într-un comitet a
căruia alcătuire a provocat-o Xenopol, ca să deie o nouă
direcție activității studenților în afară de universitate,
pornind o mișcare poporanistă la țară. Și deși știu că
bine că astea sunt meșteșuguri de-ale noului rector spre
a zvârli șperla-n ochii lumii, dar fiindcă-i vorba de țărani

– c’est plus fort que moi – m-am vârât și eu. S-o văd și
pe asta!” [G.T. Kirileanu, Martor la istoria României
(1872-1960), Jurnal și epistolar, vol. I: 1872-1914, Ed.
îngr., cuvânt înainte, note și indice de Constantin
Bostan, Editura Rao, București, 2013, p. 45-46].

Ce gânduri mărețe avea „Solidaritatea” aflăm dintr-
un apel din 10 noiembrie 1897, subsemnat, printre alții,
și de G. Teodorescu-Chirileanu, din care extragem:

„Față cu situațiunea din ce în ce mai rea a celor trei
milioane și mai bine de români peste munți și față cu
apatia ce, din nenorocire, pare că domnește asupra noas-
tră, a celor din Regat, cu privire la soarta lor,
studențimea universitară din Iași a hotărât ca, în
înțelegere cu Rectorul Universității noastre și cu Liga
locală, să pornească mișcare în țară spre a propovădui
un mai mare interes în fiecare cetățean din Regat pentru
soarta fraților de peste munți. Ea a ales un comitet com-
pus din subscrișii, spre aducerea la îndeplinire a acestui
scop.

Mijlocul cel mai nimerit prin care credem că vom
atinge acest țel ni s-a părut că este ținerea de întruniri
publice în orașele principale ale acestei părți a țării –
precum colegii noștri din București au ținut asemenea
întruniri în cealaltă parte – și în același timp îndemnul
ca toți cetățenii să se înscrie la Liga pentru unitatea cul-
turală a tuturor românilor, spre a se alcătui astfel în chip
temeinic și statornic această instituție, menită să uneas-
că în cuget și simțiri pe românii de pretutindenea.

Aceste întruniri vor avea un caracter cu desăvârșire
național – dorința noastră cea mai vie fiind excluderea
absolută a oricărei preocupări de politică militantă, care
ar avea tristul rezultat de a dezbina, în loc de a înfrăți, de
a dezbina în loc de a întări pe români și cauza lor cea
mai sfântă.

Acestea fiind ideile generale după care ne vom
călăuzi în activitatea noastră, rugăm pe toți bunii români
să răspundă la apelul nostru în număr cât mai mare, pen-
tru ca manifestațiunea ce vom face-o pentru cauza
românismului să fie vrednică de ea și să spulbere bârfe-
lile dușmanilor cauzei noastre.
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D. Cădere, I. Leatris, Octav Velciu, D. Mogoș, E.
Herovanu, P. Râșcanu, G. Drăgănescu și G.
Teodorescu-Chirileanu” [„Evenimentul” (Iași), An. V,
nr. 1389, 14 nov. 1897, p. 3].

Optimismul și încrederea în această asociere
studențească durează doar un an de zile, pentru că ceva
nu „sună bine” în activitatea acesteia, așa încât iată ce ne
face cunoscut o altă gazetă ieșeană:

„Domnului președinte al societății studențești
Solidaritatea

Subscrișii membri ai societății ce prezidați, vă
facem cunoscut că avem onoarea să demisionăm din
această societate, pentru următoarele binecuvântate
motive:

Societatea este condusă în mod detestabil de către
un grup de persoane care au în vedere cu totul alte inte-
rese decât acele ale societății.

Scopul societății, care e prevăzut în statute și care
ne-a îndemnat să ne înscriem ca membri, nu e deloc
ținut în seamă de acei conducători. Așa, de pildă, nu s-a
organizat nici o conferință de către comitet.

Bunurile societății sunt administrate cu o vinovată
rea credință; așa din însemnatele fonduri ce le avea
societatea la început, n-a mai rămas aproape nimic, iar
din biblioteca societății o bună parte din volume a ieșit
odată cu ieșirea din comitet a unor oarecare membri.

Pentru aceste motive, socotim că nu mai putem face
parte dintr-o societate ai cărei conducători nu fac decât
să compromită demnitatea corpului studențesc.

Primiți, d-le președinte, încredințarea sentimentelor
ce vi le datorim.

D. Volanschi, C.A. Lambrior, Gh. Batist, E.
Constantinov, C. Botez, N. Racoviţă, Gh. Drăgănescu,
C.M. Caranfil, E. Tuduri, D. Cădere, Gh.V. Tătaru, Gh.
Teodorescu-Chirileanu” („Opinia”, An. II, nr. 169, 29
nov. 1898, p. 2).

După ceva mai bine de un deceniu, găsim din nou
urma lui „Moș Ghiță” prin relatările de presă, de data
aceasta de peste munți, în vara anului 1909, când „d-l
G.T. Kirileanu (casier la adm. curții regale)” însoțește
grupul de excursioniști din anturajul principelui Carol
pe valea Bistriței, de la Vatra-Dornei spre Broșteni și
Ceahlău. Dar să dăm cuvântul întregii relatări, care nu
este exclus să îi aparțină chiar proaspătului bibliotecar al
Casei Regale:

„Excursiunea A.S.R. Principelui Carol în munții
Sucevei

A.S.R. Principele Carol, cu o suită de 6 colegi de ai
săi de liceu, cu d-l Dr. Romalo etc., în două automobile
au plecat din Sinaia, prin Brașov, Tușnad, ajungând în
ziua de 12 iulie la Vatra Dornei, unde au și rămas noap-
tea.

La 13 iulie excursioniștii au plecat cu plutele pe
încântătoarea vale a Bistriței trecând prin splendidele
Chei ale acestui râu, pe la Colțul Acrei, Piatra vântului,
pe la Coit, Nisip, Moara dracului și alte localități uimi-
tor de frumoase, până la vama Cojoci de pe moșia
Broșteni a Maj. Sale Regelui.

Din Dorna-Vatra excursia e condusă de d-l G.T.
Kirileanu (casier la adm. curții regale), care fiind
băștinaș din com. Broșteni (Suceava), a condus pe
excursioniști pe la cele mai vrednice de văzut pozițiuni
din țară. Așa: de la Vama Cojoci excursioniștii au plecat
călări la Mănăstirea Rarău, Piatra Zimarului, Vârful
Rarăului, Pietrele Doamnei – cele ca o cetate medievală
– înapoi la mănăstire, apoi Cojoci, de unde iar cu plutele
pe Bistrița, prin Vârtejul de la Caldare, împrejurul
Dâmbului Colacului, prin Fonoaia, la Cruce, unde au și
durmit.

A doua zi, la 14 iulie, după o baie admirabilă la
Genunea Crucei, au plecat călări la Barnar și de aici prin
frumoasele Chei ale Barnarului până la Arșia, unde au
luat dejunul.

Seara au sosit la Broșteni, unde au fost primiți foarte
frumos și bine la administrația moșiei Broșteni. S-au
adunat mulți săteni și sătence care, după dorința A.S., au
jucat hora, brâul, leșeasca, ciobănașul și alte jocuri
naționale, la care s-a prins și A.S. Principele cu colegii,
fiind o animație și veselie rar de văzut. Din public s-a
înmânat A.S. și celorlalți cărturari foi volante cu urările
de bunăvenire cuprinse în versurile pe care le dăm mai
jos:

Alteță,
Venind între noi, ne dați prea fericitul prilej să Vă

arătăm dragostea și devotamentul nostru nețărmurit
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cătră Alteța Voastră, viitorul rege al neamului nostru și
Vă urăm:

Să fiți bunuț și mândru
Pe cât ne bate gândul;
Mai mare-ntre cei mari,
Mai tare-ntre cei tari,
De Dumnezeu păzit
Și de popor iubit.
Mult înțelept la minte
Și norocos în lupte,
Ca să renasc-avântul 
Din vremea lui Mihaiu,
Și de la Ștefan-sfântul
Și de la Carol Craiu.
Să trăiți Alteță, să trăiască MM. LL. Regele și

Regina, trăiască Augusta voastră familie, Trăiască
România!

Au vizitat și Dealul Fierului, cu bogatele mine de
manganez.

La 15 iulie A.S. a plecat cu suita în automobile pen-
tru a face ascensiunea Ceahlăului și de aici, pe la
Cetatea Neamțului la Mănăstirea Putna, spre a vedea
mormântul Marelui Ștefan” [„Gazeta Transilvaniei”
(Brașov), An. LXXII, nr. 160, Sb. 25 iul./7 aug. 1909, p.
3].

P.S. Peste câteva decenii, „pustnicul” de la Neamț îi
va adresa prietenului Leca Morariu, așa cum făcuse și
anterior, câteva misive, aflătoare astăzi în fondurile
Societății Culturale „Leca Morariu” de la Suceava.
Președinta acesteia, Farm. Maria Olar, ne-a pus la
dispoziție, cu gentilețea ce o caracterizează, câteva
documente, printre care:

1. O Scurtă biografie a lui Gh. T. Kirileanu, 3 pagini
de mână, datată 28/8 1944, dar primită de Leca la 15/I
1947, care începe astfel: „Sânt născut la 14 mart 1872 în
satul Holda, com. Broșteni, jud. Suceava, în casa

părinților mei, pădurarul și pescarul moșiei regale
Broșteni Grigore a Chirilencei, zis și Băciucu, după
soțul de-al doilea al maică-sa, și a Ioanei, fiică a
Preotului Teodor Ioanovici din Holdă și a Preutesei
Axinia, de loc din satul răzășesc Păltiniș, com. Șarul-
Dornei”.

2. O altă Scurtă biografie a lui Gh. T. Kirileanu, 3
pagini dactilografiate, cu incipitul: „Sânt născut în satul
Holda din Valea Bistriței Moldovenești, comuna
Broșteni, județul Suceava (acum județul Neamț), în
13/25 martie 1872...”, subsemnată „G.T. Kirileanu,
Piatra-Neamț, 5 Nov. 1951”, primită în 8 Faur 1957, cu
completarea lui Leca: „Aceeași schiță bio-bibliografică
am primit-o în 11 Ian. 1952”.

3. O amplă scrisoare din 26 aug. 1944, copiată de
Leca Morariu, care începe cu „bubuiturile de tun germa-
ne”, dar se continuă cu evocarea cunoscută a examene-
lor la școlile ieșene, anul de învățat la școala de cântări
a lui Neculai Barcan din Piatra-Neamț, intrarea la școala
normală „Vasile Lupu” și experiențele cu C. Meissner.

4. Alte „mărunțișuri” despre Ion Bianu, N. Iorga,
Ciobanul împărat de Nicu Nartea și altele.

Enumerarea de mai sus, cu elemente cunoscute din
cărțile G.T. Kirileanu sau viața ca o carte (București,
1985) și Scrieri, vol. I, București, 1989, i se adresează în
primul rând devotatului și temeinicului cercetător
Constantin Bostan, îngrijitorul edițiilor, pentru comple-
tarea, eventuală, a inventarului „G.T.K”.
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În 1891, a apărut, la Paris, volumul Les lois
fondamentales de lʼUnivers (Legile fundamentale
ale Universului). Autorul era prințul Grigore
Mihail Sturdza, fiu de domn moldovean, dar și
important om politic și mare proprietar funciar, în
vârstă de 70 de ani1. El studiase în străinătate, în
Franța și Germania, vreme de nu mai puțin de 10
ani (1834-1844), dobândind cunoștințe foarte
variate (artă militară, geografie, istorie, fizică,
drept), dar nesistematice. Ca mulți alți membri ai
generației de la 1848, tânărul s-a întors în
Moldova fără nici un fel de diplomă. Grigore
Sturdza a avut o viață spectaculoasă: a fost un
important arendaș de moșii mănăstirești, s-a
implicat în reprimarea mișcării din 1848, de la
Iași, a fost ofițer în armatele rusă și turcă (pri-
mind, în cadrul celei din urmă, rangul de pașă) și
candidat la tronul Moldovei, avându-l ca adversar
pe însuși tatăl său, fostul cârmuitor Mihail
Sturdza. Începând din 1858, el a fost de mai multe
ori membru al Parlamentului, calitate în care a
inițiat importante proiecte legislative (fiind, prin-
tre altele, principalul autor al unui proiect de
constituție elaborat în 1859). Nu în ultimul rând,
Grigore Sturdza s-a numărat printre apropiații
societății Junimea, ai cărei membri și-au făcut
debutul politic sub influența sa. În 1891, prințul se
afla într-un vizibil declin: zdruncinat de moartea
primei soții și a tututor celor patru copii legitimi
pe care îi avusese, el era, pe de altă parte, implicat
într-o lungă serie de procese cu frații săi, avînd ca
obiect enorma moștenire lăsată de Mihail Sturdza.
Problemele personale făcuseră ca vizibilitatea sa
în viața publică să devină destul de modestă, cu
toată prezența neîntreruptă pe băncile
Parlamentului, începând din 1879.

Dramele și conflictele familiale, dar și rolul
din ce în ce mai șters pe care îl avea în politică, l-
au împins pe ambițiosul personaj să caute
compensații în senzualitate (înconjurîndu-se,
după relatarea istoricului Radu Rosetti, care s-a
numărat printre apropiații familiei sale, de un
întreg „harem”) și în viața intelectuală. După ce
și-a încercat, fără succes, talentul de inventator și
de compozitor, prințul Grigore s-a decis pentru o
încercare și mai ambițioasă: explicarea cuprinză-
toare a lumii fizice și sociale, printr-o singură
lucrare erudită, scrisă în limba cea mai accesibilă,
pe atunci, publicului european. Așa a apărut car-
tea pe care o voi rezuma în rândurile ce urmează2.

Primele șase capitole ale lucrării lui Grigore
Sturdza sunt destul de greu accesibile necunoscă-
torilor în ale fizicii, iar încadrarea lor corectă în
contextul intelectual al epocii nu poate fi realizată
decât de specialiști în istoria științelor. Primele
două subdiviziuni au fost dedicate spațiului și
materiei, socotite ca necreate, eterne și infinite.
Următoarele patru capitole tratau mișcarea,
gravitația, eterul și corpurile cerești. Capitolul al
șaptelea (cel mai scurt al întregii lucrări) deplasa
accentul spre ideile de natură filosofică. El era
dedicat „ideii absolute”, definită ca ansamblu al
legilor spațiului, „imuabile, eterne și atotputerni-
ce”, independente față de fenomenele care consti-
tuie manifestarea lor concretă. Ideea absolută,
existentă „prin ea însăși”, era socotită de autor
cauza primă a Universului și a fenomenelor sale.

În al optulea capitol, Grigore Sturdza a între-
prins temerara încercare de a defini sufletul pe
baza unor principii „geometrice” . Sufletul ar fi
avut un caracter material, fiind „format dintr-un
gaz eteric neutru” – o materie imponderabilă,
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inaccesibilă cercetărilor de laborator. Datorită
neutralității sale, el nu putea intra în combinație
cu alte elemente din structura corpului. Sufletul ar
fi fost capabil de gândire. Spre deosebire însă de
creier, care nu avea la dispoziție decât impresii
provenite fie din exterior, fie din partea sufletului
însuși, el putea fi chiar o sursă a gândirii și a
simțului moral: „Senzațiile și pasiunile ne vin din
corp; stăpânirea asupra noastră înșine și aspirația
spre bine ne vin din suflet”, afirma autorul. Deși
materială, existența sufletului nu era, în sfârșit,
dependentă de cea a trupului, moartea celui din
urmă neaducând „în mod necesar” distrugerea sa.

Al nouălea capitol era dedicat „ordinii mora-
le”, în care autorul includea rânduielile societății
și pe cele ale politicii. Ea se dezvolta în conformi-
tate cu armonia materială: mișcării și echilibrului
– condițiile fundamentale de existență ale lumii
fizice – le corespundeau, în „lumea morală”,
libertatea și dreptatea. După ce afirma că „din
libertate decurg toate drepturile omului și din
dreptate toate datoriile sale”, autorul încerca o
clasificare a lor. Primele drepturi ale omului erau:
libertatea de mișcare, dreptul de a-și alege sfera
de activitate și „dreptul de a dispune cum vrea de
produsul activității sale”. Plecând de la ultimele
două, Sturdza se lansa într-o tiradă împotriva
socialiștilor, comuniștilor și anarhiștilor, ale căror
concepții erau criticate ca imorale și lipsite de via-
bilitate practică. Alte drepturi și libertăți enumera-
te de prințul Grigore erau: libertatea de conștiință
(care nu putea fi îngrădită, statul neavând dreptul
să intervină pentru a combate ideile false decât
prin educație), libertatea de exprimare, dreptul la
întrunire și cel la liberă asociere, dreptul de a con-
trola folosirea banilor publici, cel ca nici un impo-
zit să nu fie instituit și nici o lege să nu fie adop-
tată fără acordul Parlamentului, libertatea electo-
rală și „dreptul [cetățeanului] de a fi susținut și
apărat de stat în toate interesele sale legitime”.
Foarte amănunțite erau considerațiile privind
dreptul de control asupra acțiunilor guvernelor.
Autorul propunea, în acest sens, introducerea
unor reforme radicale (cel puțin după standardele
regimului politic din România de la sfârșitul seco-
lului XIX): abolirea dreptului de dizolvare a

Parlamentului pe care îl avea șeful statului (drept
care ar fi transformat, considera el, regimul parla-
mentar într-unul autoritar) și supravegherea
corectitudinii alegerilor de către instanța judecă-
torească supremă. 

Grigore Sturdza nu uita nici de enumerarea
îndatoririlor: cele dintâi erau respectul față de
viață, liberate și proprietate, evitarea calomnieirii
adversarilor și a folosirii dreptului la întrunire ca
pe un „instrument de dezordine”. Foarte intere-
santă este datoria, formulată de autor, de a nu
transforma dreptul la asociere în „mijloc de
exploatare”. În acest context, Sturdza afirma că
asociațiile muncitorești trebuiau „încurajate și
protejate” de către guverne. În vederea asigurării
unor beneficii pentru lucrători (pensii de
bătrânețe sau invaliditate), prințul considera aso-
cierea lor cu patronii, sub supraveghere guverna-
mentală, ca fiind „o măsură excelentă”. De ase-
menea, el socotea benefică asigurarea unei părți
din profit pentru muncitori. În strînsă legătură cu
datoria angajatorilor de a nu-i „exploata” pe
lucrători era cea de a le oferi o plată suficientă
pentru asigurarea existenței. Cea mai importantă
măsură prin care ea putea fi îndeplinită era insti-
tuirea unui salariu minim legal, „determinat pen-
tru fiecare localitate de comisii formate din
experți numiți ad hoc de guvern și dintr-un număr
egal de reprezentanți ai patronilor și ai muncitori-
lor”. În fine, autorul mai amintea câteva îndatoriri
politice și fiscale: susținerea ori combaterea acte-
lor guvernelor fără urmărirea de scopuri egoiste,
respectarea drepturilor electorale ale rivalilor
politici, plata impozitelor, apărarea țării prin ser-
viciu militar.

În continuare, bătrânul om politic trata dreptu-
rile și îndatoririle națiunilor. Ele aveau, mai întâi,
un drept la existență similar cu cel al indivizilor.
În acest context, Sturdza dezvolta o idee pe care o
formulase încă din 1879 – gruparea statelor mici
în confederații (alianțe), puse sub „protecția” unor
mari puteri. Fiecare națiune avea, de asemenea,
dreptul de a se organiza „după propria sa voință”,
libertatea de comerț și navigație, dreptul asupra
teritoriului propriu, dreptul de a încerca să previ-
nă alterarea echilibrului internațional de putere în

144144 CONVORBIRI  LITERARE



dezvantajul său, dreptul de alianță cu alte state
„pentru garantarea existenței sale”, „dreptul de a
se opune prin forță la tot ce aduce atingere
demnității sale, securității sale sau intereselor sale
legitime”. Națiunea era datoare „să respecte drep-
turile altei națiuni așa cum ar vrea să fie respecta-
te drepturile sale”, să nu devină „spoliatoare” față
de alte state, să nu stimuleze „intrigile” în interio-
rul lor, să nu dezvolte tendințe de dominare sau
„exploatare” a acestora, să evite denigrarea adver-
sarilor și duplicitatea.

Cel din urmă capitol era consacrat religiei și se
deschidea prin afirmația că ideea aboslută cuprin-
dea toate „atributele divine”. Baza sentimentului
religios era adevărul – pe care autorul nu îl defi-
nea însă într-o manieră foarte precisă. Trăirea reli-
gioasă era echivalentă cu „aspirația sufletului
către ideal”: în consecință, religia ar fi trebuit să
fie „ideală”, îndepărtată și de materialism, și de
misticism. Ea trebuia să fie, de asemenea, opti-
mistă, imprimându-le celor care o urmau „elan
moral”. Principiile religioase ar fi trebuit să fie
fundamentul „fraternității și solidarității între toți
membrii corpului social”, dar și să se afle în con-
formitate cu legile naturii. Alte principii de bază
ale religiei erau munca, toleranță, bunătatea și
generozitatea. „Legea morală supremă” a religiei,
care le-ar fi conținut, implicit, pe toate celelalte,
ar fi fost „să prescrie oamenilor să își realizeze
idealul în orice moment al existenței lor”.

Cartea lui Grigore Mihail Sturdza se situa în
continuitatea anumitor luări de poziție mai vechi.
Definirea libertății și dreptății ca fundamente ale
ordinii sociale (în locul cunoscutei triade a
libertății, egalității și fraternității) apăruse prima
oară în petiția de la Iași, un proiect de reformă
constituțională schițat de omul politic în 1871.
Ideea confederativă fusese enunțată pentru prima
oară în 1879 – moment în care Sturdza își „desco-
perise”, de asemenea, o rusofilie ale cărei ecouri
s-au făcut simțite și în Les lois fondamentales de
lʼUnivers. Nouă era însă pretenția învățatului, dar
cam eclecticului prinț de a da ideilor sale legitimi-
tate științifică, pe baza similitudinii lor cu legile
lumii fizice. Este greu de spus cu precizie care au
fost autorii care l-au influențat pe Grigore

Sturdza, în condițiile în care cartea sa nu conține
note de subsol. Impactul pozitivismului și scien-
tismului dominante în epocă este, totuși, ușor de
intuit. Este de presupus, de asemenea, că lucrarea
unchiului și vechiului său mentor, teologul și
omul politic Alexandru Sturdza, intitulată Les lois
fondamentales de la nature humaine et de la
société, publicată în 1823, a avut o anumită
influență asupra demersului său3. Lumea
științifică a primit cu precauție cartea prințului
Grigore: într-o recenzie publicată în „Revue
scientifique” (1892), era apreciată erudiția autoru-
lui, fiindu-i criticate însă ambiția excesivă, folosi-
rea metodelor matematice pentru abordarea unor
chestiuni psihologice sau politice, premisele
științifice controversate (cum ar fi existența eteru-
lui) și caracterul uneori simplificator al demersu-
lui său.

Cartea Les lois fondamentales de lʼUnivers a
fost produsul unei minți excentrice și neliniștite,
care căuta să acopere pierderi greu de reparat și să
reziste declinului și uzurii. În același timp, ea
rămâne o lucrare de vastă cultură, care i-a solicitat
serios autorului puterea de muncă și imaginația.
Chiar dacă nu a izbutit să se impună ca om de
știință, Grigore Sturdza a lăsat o mărturie intere-
santă a concepțiilor sale, care ar merita să fie cân-
dva tradusă integral în limba română4.

Note:
1. Despre viața lui Grigore Mihail Sturdza, vezi

Simion-Alexandru Gavriș, Viața și opiniile prințului
Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), Iași, 2015; idem, Din
timpul politicii aristocrate: prințul [Grigore] Mihail
Sturdza, în „Convorbiri literare”, septembrie 2019, nr. 9
(285), p. 136-139.

2. Și pe care am prezentat-o, mai pe larg, în Viața și
opiniile prințului Grigore Mihail Sturdza (1821-1901), p.
288-293.

3. Al. Zub, Mihail Kogălniceanu istoric, Iaşi, 1974, p.
126-127.

4. După știința mea, doar ultimele patru capitole au
apărut în românește, la Iași, în 1892.
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În imediata continuare descriptivă a pădu-
rii ivite în versul al doilea al Infernului dan-
tesc, trebuie să examinăm patru versuri, adică
terţina consecutivă plus primul vers al celei
de-a treia terţine (care rimează cu versul
median al celei de-a doua): „Ahi quanto a dir
qual era è cosa dura/ esta selva selvaggia e
aspra e forte/ che nel pensier rinnova la
paura!// Tant’è amara che poco è più morte”
(Inf. I, 4-7). Pentru început, ne încumetăm la
o traducere literală, recurgând însă şi la o
rezolvare a inversiunii din primul vers anali-
zat: „Ah, cât de anevoios lucru e a spune cum
era/ această pădure sălbatică şi aspră şi tare/
care în gând reînnoieşte frica!// Atât e de
amară încât cu puţin mai [amară decât ea] e
moartea”. Păstrând topica dantescă, cu forţa-

rea necesară în limba română, traducerea primului
vers ar fi trebuit să apară cam aşa: „Ah, cât a spune
cum era e lucru anevoios” – dar lectura de start ar
rezulta, astfel, ea însăşi mai... anevoioasă.
Observăm, mai departe, cum, în versul al doilea,
Poetul apelează la o serie adjectivală alcătuită din
trei epitete legate polisindetic (prin reluarea con-
juncţiei „e” („şi”), ceea ce impune o atenţie acordată
în mod particular fiecăruia din termenii enumerării.
Însă marea problemă traductologică o constituie
figura etimologică („selva selvaggia”), a cărei tra-
ducere literală imediată în limba română („pădure
sălbatică”, „codru sălbatic”) nu mai conţine legătura
genealogică prezentă în italiană, din pricina originii
diferite a substantivelor („pădure” sau „codru”),
care nu se trag (precum adjectivul „sălbatic”) din
latinescul silva. La rândul său, ultimul epitet din
mini-serie („forte”) presupune un efort de interpre-
tare. Ca atare, el funcţionează în limba română doar

calchiat după italiană, invariant la gen şi număr (ca
în expresia „mână forte” sau în indicaţiile din parti-
turile muzicale, lăsând la o parte faptul că a dat şi
adverbul de construcţie a superlativului absolut:
„foarte”). Dar ce înseamnă această „tărie” a pădurii
danteşti? Pe scurt, textul propune o frumoasă bătaie
de cap pentru traducători. În sfârşit, al patrulea vers
luat în discuţie introduce o comparaţie: moartea e
puţin mai „amară” decât pădurea referenţială. Însă
eliminarea articolului hotărât („la morte”), practica-
tă de Dante (şi de poeţii care i-au urmat, în frunte cu
Petrarca) în cazul nominativ (cum este şi situaţia de
faţă), poate crea impresia că, în propoziţia respecti-
vă (cea consecutivă, introdusă prin „încât”), nu
„moartea” este subiectul, ci tot pădurea, precum în
regentă („Atât e de amară”). Şi să nu uităm că
această comparaţie se realizează prin prisma unei a
patra însuşiri („amărăciunea”), diferită de cele trei
expuse în enumerarea de mai sus. Am identificat
astfel cea de-a doua dificultate importantă a textu-
lui-sursă. Ne rămâne să examinăm, în cele de
urmează, diferitele soluţii propuse de traducătorii
români ai Infernului, de-a lungul vremii, pentru
aceste patru versuri. 

Înainte-mergătoarea Maria Chiţiu (1883) formu-
lează următoarea echivalare în proză: „Ah! câtŭ de
greŭ e a descrie[/] acea selbatecă şi désă şi aspră
pădure![/] Cugetândŭ numaĭ, din noŭ mĕ ’nfióră...//
Amarŭ, puţinŭ mai amarŭ decâtŭ mórtea!”.
Observăm în primul rând o modificare a demonstra-
tivului prin îndepărtare: „această pădure” devine
„acea [...] pădure”, ceea ce antrenează o diminuare
a efectului psihologic scontat de textul original.
Ceea ce face Dante este să actualizeze imaginea
pădurii sub efectul groazei suscitate în prezent.
Apoi, se recurge la o reordonare a seriei adjectivale,
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cu lăudabila menţinere a enumerării polisindetice.
„Forte” trece pe poziţia a doua, dar e, la rândul său,
concretizat în „deasă” (lectură care, cu variante
sinonimice, se va regăsi nu o dată şi în soluţiile tra-
ductologice ulterioare). Însă pasajul corespunzător
ultimului vers introduce două erori frapante. Prima
este adusă de adjectivul „amar”, care figurează la
masculin, deşi substantivul pe care îl determină este
feminin („pădurea”). Poate că versul, devenit admi-
rativ, urmăreşte să comenteze nu însuşirea pădurii,
ci gestul rememorării. Sau poate că, înainte de a
opta pentru „pădure”, Maria Chiţiu lucrase cu mas-
culinul „codru”, iar după renunţarea la această solu-
ţie a omis să opereze modificarea şi în versul cu pri-
cina. Oricum, mai gravă ne apare eroarea a doua, în
care moartea devine, din subiect, complement, şi
anume termenul inferior din comparaţia cu pădu-
rea...

N. Gane (1906) îşi lărgeşte spaţiul versificat
până la dimensiunea alexandrinului: „Ah, greu peste
măsură îmi este să descriu/ Ce aspru era codrul
sĕlbatic şi pustiu;/ Gândind, mi se’noeşte ş’acuma
frica ’n pept.// Ş’amar era ’ntr’atâta că moartea-
abie-i mai crudă”. Profitând de silabele suplimenta-
re, junimistul păstrează exclamaţia („Ah”), dar pres-
chimbă fraza iniţială într-una descriptivă, introdu-
când locuţiunea adverbială „peste măsură”, la fel
cum, în versul al treilea, adaugă, tot adverbial,
expresia „ş’acuma”. O adaptare la orizontul de
aşteptare al lui Peneş Curcanul vine cu frica din ace-
laşi al treilea vers, care nu se mai „’noeşte”, ca la
Dante, „în gând”, ci „în pept”. Din fericire, N. Gane
traduce corect ultimul vers din pasajul examinat, dar
această fericire durează plenar numai un an, întru-
cât, în cea de-a doua ediţie (1907), care presupune
actualizări ortografice binevenite, traducătorul
introduce o modificare, pe care o notăm în noua
înfăţişare: „Ah, greu peste măsură îmi este să des-
criu/ Ce aspru era codrul sălbatic şi pustiu;/
Gândind, mi se’noeşte ş’acuma frica ’n piept.//
Ş’amar era ’ntr’atâta că moartea-i doar mai crudă”.
Ideea ca numai moartea e mai „crudă” (cum variază
Gane, pornind totuşi de la originalul „amară”) decât
pădurea plasează amândouă „cantităţile” comparate
într-o poziţie de superioritate în raport cu orice altă
eventuală concurenţă. Această idee nu este exprima-
tă de Poet, care se mărgineşte să ne spună că moar-
tea e ceva mai „amară” decât pădurea. Iar asta nu

împiedică existenţa, cel puţin ipotetică, a unor amă-
răciuni, totuşi, superioare. Supremaţia morţii în
materie de amărăciune constituie, aşadar, contribu-
ţia traducătorului (care, de altfel nu va rămâne sin-
gur în adoptarea acestei judecăţi de... gust). 

George Coşbuc (1927) ne oferă prima tălmăcire
endecasilabilă a terţinelor înlănţuite. Însă, cu cât
mai aproape de alăm de începutul poemului, cu atât
mai consistentă e reamenajarea poetică a originalu-
lui, pe toate palierele lingvistice şi expresive:
„Amar mi-e să vorbesc cât de’nfundată/ pădure-a
fost, încât de-a ei cumplire/ gândind la ea mi-e min-
tea ’ncrâncenată!// Un strop mai mult de-amar şi
m’ar răpune!”. Observăm, în primul rând, dispariţia
unor elemente discursive precum interjecţia şi o
parte din epitetele seriei enumerative danteşti (înce-
pând cu problematicul selvaggia, dar enumerarea e
desfiinţată în sine). Coşbuc reodonează discursul,
redistribuind ideile, pe cât posibil. Substantivul
„cumplire” e o inovaţie din acelea care îi determină
pe unii cititori să îi considere versiunea învechită şi
ilizibilă (însă noi nu ne numărăm în această preten-
ţioasă categorie). „mi-e mintea-ncrâncenată” are
forţă de sugestie fără a trăda „frica” din original.
Dar contribuţia remarcabilă a poetului-traducător
apare glorios în ultimul vers al pasajului analizat,
vers în care, prin operaţiuni sintactico-morfologice
şi imagistice, ideea dantescă rămâne (aproape)
intactă, iar ceea ce citim este (cu abaterea doar prin-
cipială rezultată din reducerea la „eu” şi cu introdu-
cerea unei aliteraţii, probabil, involuntare) o mini-
capodoperă traductologică, pe care nu avem decât
să o reluăm: „Un strop mai mult de-amar şi m-ar
răpune”. Păcat că „amarul” din acest vers fusese
anticipat ceva mai sus, chiar la începutul pasajului
nostru, mai ales în condiţiile în care Coşbuc a
renunţat, cum am văzut, la alte adjective prezente în
textul-sursă...

Alexandru Marcu (1932) tălmăceşte pe şleau:
„Ce greu e, vai! De spus[/] cât de sălbatică, stufoasă
şi de părăginită erà acea pădure,[/] încât ş’acum,
gândind la ea, mă prinde groaza![//] Cu prea puţin e
moartea mai amară”. Proza i-ar fi permis o reprodu-
cere mai riguroasă a seriei enumerative polisindeti-
ce, dar ochii minţii ne sunt furaţi mai ales de inter-
pretarea ultimelor două asemenea adjective, care,
din „aspră” şi „tare”, devin „stufoasă” şi „părăgini-
tă”, cu o progresivă reducere a aderenţei la original.
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Dar „stufoasă” va prinde noi „rădăcini” în tălmăci-
rile ulterioare, pe când „părăginită” va rămâne „în
paragină”, probabil şi din pricina numărului mai
mare de silabe, care îi încurcă mereu pe traducătorii
în metrul original. În fine, ultimul vers din pasajul
nostru de referinţă este înţeles corect şi respectat în
materie de „amărăciune”, Marcu adăugând doar
adverbul „prea” (absent în original şi, oricum, cu
funcţie pur expresivă, neindicând în nici un caz o
exagerare). 

Ion A. Ţundrea (1940) preia ideea „stufoşeniei”
introdusă de Alexandru Marcu, pe care o exploatea-
ză însă şi fonetic, în construcţia rimei (cu „fiori”
împrumutaţi, pesemne, de la Maria Chiţiu, cu
schimbarea categoriei gramaticale): „Vai, greu îmi e
să spun cât de stufoasă/ Era sălbatica pădure mare,/
că şi-azi îmi pare-atât de fioroasă,// Cum moartea
doar ceva mai crudă-mi pare”. Serie enumerativă
adjectivală păstrează „sălbăticia”, antepusă substan-
tivului determinat („pădurea”), restul transformân-
du-se într-un singur epitet, adăugat simetric după
substantiv, dar dezolant prin semantica extrem de
vagă („mare”). Ultimul vers redă corect sensul de
principiu al comparaţiei, cu reactivarea exagerării
lui Gane legată de caracterul exclusiv al superiorită-
ţii morţii în materie de „amărăciune” (redevenită,
însă, „cruzime”, aşa cum se întâmplase tot la N.
Gane). 

Eta Boeriu (1965) preia, ultima dată în perime-
trul românei, epitetul „stufoasă”, pe care izbuteşte
însă performanţa de a-l rima cu un verb: „Nu-i chip
să spun, căci prea cumplit m-apasă/ şi mă-nfioară
gândul ei, ce cruntă/ mă-mprejmuia, ce-adâncă şi
stufoasă.// Nici însăşi moartea-n chinul ei n-o
înfruntă”. Traducătoarea recurge, în primul vers, la
o litotă („nu-i chip” pentru „e greu”), care sună cam
pesimist în această etapă iniţială a naraţiunii, dar e
drept că, de-a lungul poemului, Dante însuşi se pre-
valează nu o dată de ideea inefabilului. Predicatul
„mă apasă” este întărit printr-un al doilea predicat
adiţional „mă-nfioară”, iar cele trei epitete din seria
dantescă sunt redistribuite prin ante-punerea celui
dintâi în raport cu substantivul, aşa încât posibilita-
tea constructului polisindetic dispare de la sine.
Ideea „sălbăticiei” rămâne, cumva, implicită. În
variantele mai recente (începând cu 1982) ultimul
vers apare corijat metric (prin cratimă) şi vag modi-
ficat, prin eliminarea adjectivului de întărire identi-

tară: „Nici moartea în durerea ei n-o-nfruntă”. În
ambele versiuni ale acestei traduceri, însă, moartea
e inferioară pădurii, ceea ce nu că nu s-ar putea veri-
fica, în realitate sau în alte poeme, dar nu corespun-
de adevărului „poetic” din textul dantesc. 

George Buznea (1975) e campionul asumat al
propriilor viziuni, avansate sub egida gestului tra-
ductologic: „Şi azi o groază mută mă adumbră/ De
câte ori evoc acea pădure,/ spăimântătoare şi imensă
umbră.// Ci-n ale ei desişuri mai obscure/ ca ţara
morţii, [dat-am şi de-un bine]/ Printre atâtea spurcă-
ciuni impure” (vv. 4-9). Cum „inovaţia” prevalează
asupra „fidelitaţii”, inclusiv la nivelul distribuirii
strofice a conţinuturilor (motiv pentru care am
reprodus două versuri în plus faţă de cele vizate de
analiza noastră1), socot că e recomandabil să ne
lăsăm păgubaşi de a mai analiza această „traducere”
element cu element. Fireşte, pasajul merită o analiză
literară aparte, dar nu acesta este scopul demersului
pe care ni l-am asumat până în momentul de faţă... 

Giuseppe Cifarelli (1993 şi 1998): „Vai, cât e
zicerea de-anevoioasă/ despre pustiul codru şi-aspru
foarte/ ce-n gând ’noieşte spaima fioroasă!// De-
amar ce e, ceva mai mult e moarte”. Traducătorul
menţine interjecţia iniţială şi revine la „fioroasa”
prezentă în versiunea lui Ţundrea, căreia îi găseşte o
rimă tot adjectivală, mai acătării decât „stufoasă” (şi
anume: „anevoioasă”, cuvântul în sine apărând per-
tinent semantic în primul vers al pasajului). Păcat
doar că „spaima fioroasă” constituie o expresie, cel
puţin parţial, pleonastică. Al doilea epitet asociat
„codrului” este „pustiul” şi precede substantivul
determinat. Semantic, s-ar zice că înlocuieşte „săl-
baticul” din originalul dantesc. Interesantă este
comutarea categorial-gramaticală a celui de-a trei-
lea epitet serial: acel „forte” din original, pe care
traducătorul îl utilizează, manevrând etimologic, ca
adverb de superlativ asociat epitetului secund, pro-
fitând de evoluţia specifică a acestui termen în
limba română („aspră foarte”). Prin reducerea seriei
de trei epitete la două, polisindetonul dispare în mod
automat, iar traducătorul avea nevoie de spaţiul sila-
bic pe care îl ocupase cu prepoziţia „despre”, recla-
mată de transformarea verbului din primul vers al
originalului dantesc („dir”: „a spune”) în substanti-
vul corespondent („zicerea”). Ediţia din 1998 diferă
doar prin eliminarea spaţiului tipografic dintre
„gând” şi „’noieşte”, manevră executată pe contra-
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sens ortoepic (date fiind cele două consoane, finală
şi iniţială, care se „ciocnesc”. 

Marian Papahagi (2012), cu antecedentul frag-
mentar din revista „Apostrof” (1999), optează şi el,
precum Cifarelli, pentru adverbializarea în română a
lui „forte”, sintagma obţinută („aspră foarte”) regă-
sindu-se întocmai şi în versiunea sa. Este, însă, sin-
gurul traducător care ţine să păstreze figura etimolo-
gică din original (acea „selva selvaggia”), făcând uz
de adjectivul derivat din substantivul „pădure”:
„Ah, să spun cum era nu-mi e uşure/ pădurea pădu-
roasă, aspră foarte,/ ce-n gând presară iarăşi spaime
sure.// Amară-i că puţin o-ntrece moartea”.
Papahagi, care îşi comentează singur ediţia, introdu-
ce o notă de final prin care anunţă că „figura etimo-
logică (selva selvaggia) este a originalului” (Nota 4
la Cântul I). Din păcate, figura rămâne doar a origi-
nalului, iar Papahagi nu traduce „sensul” expresiei
(sălbăticia pădurii), ci doar forma (prin recursul la
ajectivul derivat, prin care, însă, în limba română,
nu se înţelege tocmai „sălbăticia” pădurii). Efectul
este al unei tautologii, cel mult, jucăuşe („pădure
păduroasă”), a cărei eventuală miză ludică se pla-
sează în contradicţie cu poetica înfricoşătorului
practicată de Dante în original. În această situaţie,
nota de final a traducătorului, menţionată mai adi-
neaori, sună mai degrabă ca o scuză, a cărei accep-
tabilitate este, însă, cel puţin discutabilă. În conti-
nuare, observăm, ca şi în varianta Etei Boeriu,
recursul la litotă în calificarea dificultăţii de expri-
mare: aici, însă, litota nu are pretenţii definitive,
fiind îndulcită şi de utilizarea unui adverb în forma
sa rară, poetică („nu-mi e uşure”). Mai departe,
metafora verbală introdusă de traducător, aceea a
„presărării”, este prea moale pentru a susţine
semantica „spaimelor” (care, la el, figurează aşadar,
la plural, spre deosebire de original), iar epitetul
„sure”, asociat acestor „spaime”, sugerează o
semantică a incertitudinii care, oarecum, camuflea-
ză tranşanţa expresiei din original. Dimpotrivă, în
versul al treilea, Marian Papahagi păstrează intactă
semantica textului-sursă corespunzător2. 

Răzvan Codrescu (2006) este ultimul traducător
care s-a încumetat să traducă Infernul integral în
limba română. Situaţia presupune avantaje (posibi-
litatea evitării unor derapaje ale înaintaşilor) şi
dezavantaje (necesitatea găsirii unor soluţii noi
chiar acolo unde predecesorii au produs reuşite

remarcabile). Cele patru versuri de care ne ocupăm
sună, în varianta lui Codrescu, în felul următor:
„Nu-i lesne, vai, a spune-n ce măsură/ era de cruntă,
deasă şi-ncîlcită,/ că şi-azi tresar cînd gîndul ei mă
fură!// Cu prea puţin e moartea mai cumplită”. În
primul vers, traducătorul recurge la litotă (soluţie
pentru care optaseră deja Eta Boeriu şi Marian
Papahagi). Noutatea e că această formulare negativă
capătă, în sfârşit, o formă imparţială şi echilibrată,
prin întrebuinţarea unui adverb nici prea rar, nici
prea curent („nu-i lesne”). Locuţiunea adverbială
interogativ-exclamativă „în ce măsură” este parţial
originală (şi spunem „parţial” întrucât „măsura” în
sine figura şi în varianta lui N. Gane, acolo, însă,
într-o locuţiune adverbială cantitativă: „peste măsu-
ră”). Versul al doilea conţine, în premieră, enumera-
rea ordonată a celor trei epitete asociate pădurii.
Pădurea însăşi lipseşte din evocare, unde se consi-
deră a fi implicită: ca atare, dispare şi şansa figurii
etimologice (exploatată, însă fără impactul semantic
din original, doar de Marian Papahagi). Lipseşte şi
polisindetonul, iar seria adjectivală „sălbatică şi
aspră şi tare” devine „cruntă, deasă şi-ncâlcită”, cu
piruetele semantice observabile. Pentru versul al
treilea din pasajul examinat, Codrescu recurge la o
substituţie metonimică, înlocuind cauza psihologică
din original („frica”) printr-un efect somatic al aces-
teiea („tresărirea”), după care recurge la repertoriul
frazeologic al limbii române, de unde selectează o
expresie („a te fura gândul”) a cărei metaforă impli-
cită poate sugera că protagonistul-narator este, nu o
dată (ca să ne exprimăm şi noi tot frazeologic), prins
pe picior greşit, în deşarte reverii. Versul al patrulea
se mlădiază după sensul din original, pe care îl com-
pletează cu adverbul „prea”, cu aceeaşi funcţie de
întărire pe care am întâlnit-o deja în varianta în
proză a lui Alexandru Marcu. 

Cristian Bădiliţă (2021) îşi contruieşte proza rit-
mată (în care vede singura soluţie rezonabilă a unei
traduceri danteşti) după cum urmează: „Vai, greu
îmi e să spun[/] cât de sălbatică şi aspră şi plină de
putere era pădurea asta,[/] că mi se-nfricoşează
cugetul din nou.// Amară, cu puţin, e numai moar-
tea”. Traducătorul păstrează interjecţia iniţială, dar
mută formularea exclamativă din original, fixată pe
dificultatea exprimării („cât de greu”) la începutul
seriei enumerative („cât de sălbatică...”). El menţine
şi polisindetonul, după care traduce fidel sensurile

149149CONVORBIRI  LITERARE



celor trei epitete din original, pentru ultimul recur-
gând însă la o sintagmă compozită („plină de pute-
re”, pentru „forte” din textul-sursă). Pasajul din nota
explicativă de final referitor la această din urmă
opţiune traductologică – „plină de putere (forte) se
referă la imposibilitatea de [a] ieşi din ea” – nu jus-
tifică în mod limpede această complicaţie lexicală,
iar menţionarea, câteva rânduri mai jos, în aceeaşi
notă, a sensului alegoric identificat de Boccaccio nu
spulberă nici ea impresia unui exces lexical, altmin-
teri evitabil. Mai departe, Cristian Bădiliţă transfor-
mă versul al treilea într-o frază fie cauzală (conjunc-
ţia „că” înţeleasă ca „deorecere” într- formulare
populară), fie consecutivă (în accepţia lui „că” în
funcţie de „aşa încât”). În original, che nu era con-
juncţie, ci pronume relativ în nominativ având ca
antecedent sunctantivul „pădurea”. Dar traducătorul
a reformulat prin asumarea ca subiect a „cugetului”
care „se înfricoşează”, în timp ce originalul se referă
la „pădurea” (subiect) care reînnoieşte frica (obiect)
„în cuget”. Nuanţa repetitivă, exprimată gramatical
în original prin prefixul ri- din verbul rinnova este
reformulată lexical în traducere prin recursul la sin-
tagma adverbială „din nou”. În sfârşit, din ultimul
vers, al cărui sens din traducere respectă în principiu
originalul, lipseşte adverbul „mai” (ce s-ar fi recla-
mat antepus adjectivului „amară” pentru realizarea
comparaţiei). Se pare, însă, că şi proza ritmată con-
strânge la unele compromisuri, deşi într-o mai mică
măsură decât terţinele de endecasilabi cu rimă
înlănţuită. 

Note:
1. Pentru confruntare, reproducem şi cele două versuri

care completează cea de-a treia terţină a Infernului: „ma
per trattar del ben ch’i’ vi trovai,/ dirò de l’altre cose ch’i’
v’ho scorte” (adică: „dar pentru a expune binele pe care l-
am găsit,/ voi spune despre celelalte lucruri pe care le-am
zărit acolo”). Conţinutul acestor două versuri este „concen-
trat” în ultimele şase silabe ale versului (8), restul spaţiului
fiind dedicat tratamentului „liber” al materiei poetice con-
stituite de descrierea pădurii. Excesul este augmentat de
prezenţa, probabil nedorită dar scăpată de sub control, în
ultimul vers al pasajului, a unei tautologii frapante („spur-
căciuni impure”). 

2. Introduc aici o rectificare cu privire la o afirmaţie
excesiv de tranşantă din articolul precedent (Drumul vieţii
noastre şi dreapta cale, în „Convorbiri literare”, Nr. 2/ 314,
Februarie 2022, p. 156): nu ambele interpretări „posibile”
ale conjuncţiei „că” din traducerea de către Marian

Papahagi a celui de-al treilea vers din Infernul dantesc sunt
aberante. Interpretarea ei în sensul consecutiv (sau: modal)
este acceptabilă, aceasta conformându-se, însă, lecturii lui
Natalino Sapegno. Ciudat este faptul că Marian Papahagi
afirmă că realizează traducerea urmând ediţia lui Giorgio
Petrocchi, unde – aşa cum tot Sapegno ne lămureşte – con-
juncţia figurează accentuat („ché”), ceea ce conferă frazei
un sens cauzal. 

Repere bibliografice: 
- Dante: La Divina Commedia: Inferno, a cura di

Natalino Sapegno, Firenze, La Nuova Italia, 19933; 
- Dante: Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe

Cifarelli, îngrijire de ediţie, note şi comentarii de Titus
Pârvulescu, Craiova, Editura Europa, 1993; 

- Dante: Infernul, traducţiune de pe original de Doamna
Maria P. Chiţiu, Craiova, Tipo-litografia Naţională Ralian
Samittca, 1883; 

- Dante: Infernul, traducere în versuri de N. Gane, Iaşi,
Editura Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp., 1906;
Ediţia [a] II-a complect revăzută şi corectată, Iaşi, Editura
Librăriei Nouă Iliescu, Grossu & Comp., 1907; 

- Dante: Infernul, în româneşte de George Coşbuc,
Bucureşti, ESPLA, 1954; 

- Dante: Infernul, tradus [în proză] de Alexandru
Marcu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1932; 

- Dante: Infernul, traducere de Ion A. Ţundrea,
Craiova, Casa Şcoalelor, 1945; 

- Dante: Infernul, în româneşte de Eta Boeriu,
Bucureşti, Editura Minerva, 1982; 

- Dante: Infernul, interpretare românească, note şi un
cuvânt înainte de George Buznea, Bucureşti, Editura
Univers, 1975; 

- Dante: Divina Comedie, în româneşte de Giuseppe
Cifarelli, cuvânt înainte de Alexandru Ciorănescu, îngrijire
de ediţie, note şi comentarii de Titus Pârvulescu, Editura
Europa, Craiova, 1993 [şi Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1998]; 

- Dante: Divina Comedie – Infernul, traducere din ita-
liană şi comentarii de Marian Papahagi, ediţie [bilingvă]
îngrijită introducere şi completarea comentariilor de Mira
Mocan, Bucureşti, Editura Humanitas, 2019 [A se vedea şi
varianta fragmentară din „Apostrof”, anul X, nr. 1 (14),
Cluj, 1999]; 

- Dante: Infernul, text bilingv, cu noua versiune româ-
nească a lui Răzvan Codrescu, Bucureşti, Editura
Christiana, 2006; 

- Dante: Divina Comedie – Infernul, traducere [în proză
ritmată] şi note de Cristian Bădiliţă, Bucureşti, Editura
Vremea, 2021. 
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Către finalul anilor 1970, în
corespondența lui Noica cu prie-
tenii săi apare vestea că volumul
Despărțirea de Goethe este dat la
tradus, urmând să apară ulterior
într-o editură din Germania.
Mircea Eliade reacționează pri-
mul la această știre, în finalul lui
noiembrie 1978. El pare să fi știut
mai din vreme despre acest pro-
iect, iar acum se interesează de
stadiul în care se află chestiunea.
„Am înțeles... că traducerea cărții
despre Goethe nu este încă încheiată. Adaugi
alte noi capitole? Sunt foarte nerăbdător s-o văd
publicată în germană, ca s-o pot comunica unui
bun prieten, germanist și goethean, Eric
Heller”1. Munca la traducere era, deci, în acel
moment avansată, de vreme ce savantul de la
Chicago se aștepta ca tălmăcirea să fie pe deplin
realizată. Singurul motiv pe care îl putea între-
zări era acela că, dorind poate să recupereze
părțile definitiv pierdute din manuscrisul lui
Anti-Goethe, autorul s-ar fi încăpățânat să res-
crie vechile capitole dispărute sau, de ce nu, să
croiască altele menite să întregească acea carte,
fie și altminteri. 

Dar Noica nu lămurește cauzele întârzierii,
care puteau șine de disponibilitatea și de price-
perea traducătorului angajat în dificila și labo-
rioasa tălmăcire. Se poate afla, în schimb, dintr-
o scrisoare a lui Noica trimisă prietenului său
Octavian Vuia că „Am primit câteva rânduri
amicale de la Stephan Otto. Mă voi bucura dacă-
mi apare la anul Goethe-ul, în Germania, i-l tri-
mit”2. Prin urmare, apariția volumului despre

Goethe în Germania era dată ca
sigură pentru 1979. Cel pome-
nit, Stephan Otto, va fi fost edi-
torul interesat de apariția cărții
sale pe piața germană sau
mediatorul unei asemena publi-
cări. 

În finalul lui iunie 1979,
Mircea Eliade revenea asupra
subiectului, amintind că la
sfârșitul anului anterior apariția
traducerii se dăduse ca sigură.
„Întâi și întâi, ce se întâmplă cu

traducerea germană a lui Goethe? Renate îmi
spunea în sept[embrie] 1978 (?) că e aproape
gata, că va intra curând sub tipar”3.
Traducătoarea – o anume Renate (și mai cum?)
– cu care Eliade era în legătură directă, îl infor-
mase pe acesta despre mersul înainte al traduce-
rii cu mai mult timp în urmă. Totuși, timpul tre-
cea fără ca lucrurile să pară că avansează. Încă și
în ianuarie 1980 lucrurile îi erau neclare lui
Eliade: „Nu-mi spui nimic de versiunea germană
a lui Goethe”4. Dar clarificările au întârziat să
survină, din motive pe care Noica nu găsea de
cuviință să le împărtășească. Așa a rămas pro-
blema traducerii în germană și în august 1982,
când istoricul religiilor întreba iar, printre altele:
„Ce se aude cu traducerea germană a lui
Goethe?”5. Insistența lui nu pare să fi fost o sim-
plă formă de politețe aplicată la adresa filosofu-
lui, ci un interes real față de performanța herme-
neutică a acestuia, pe care o socotea demnă să
stea în atenția străinătății. 

Într-un post scriptum la o scrisoare către
Octavian Vuia din martie 1980, Noica tranșa
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scurt – și fără să se explice prea tare – problema.
„Privitor la vreo lucrare de publicat și traducerea
ei, nu mă mai grăbesc deocamdată, fiind prins
aici cu câteva lucrări noi”6. Era adevărat sau, în
orice caz, credibil că definitivarea Devenirii
întru ființă – mai precis a Tratatului de onotolo-
gie din curprinsul acestuia – îl absorbea cu prio-
ritate. Însă este la fel de adevărat că traducerea o
făcea altcineva și că, dacă era vorba despre veri-
ficarea și revizuirea ei, Noica nu avea motive să
nu precizeze asta. Pe de altă parte stăruie și
întrebarea: de ce nu l-a informat și pe Mircea
Eliade despre decizia pe care o luase, de a da
prioritate scrisului, și nu corectatului traducerii
sau confruntării, colaționării ei cu originalul?
Poate fiindcă celălalt nu ar fi fost de acord, soco-
tind mai importantă, sau cel puțin prioritară,
încunoștiințarea publicului din lumea germană
despre existența filosofului. 

Cel care pare că reia subiectul este, totuși,
Noica. Într-o scrisoare datată 20 decembrie 1977
el îi spunea lui Eliade: „Rândurile tale din 14
Sept.[embrie], ultimele [primite], mi-au adus
gândul tău cald despre Goethe! Între timp a fost
premiat aci, iar la Suhrkamp am trimis aproape
toată traducerea. Cum aveam interes să mai
câștigăm ceva, mi s-a propus de aci [= din
România – n. O.P.] să tipărim la noi, firește, în
condițiile cerute de Suhrkamp și sub firma lor.
Aștept răspunsul de la ei”7. Premiul obținut de
carte în țară întărise poziția autorului – și chiar a
lucrării respective – în raport cu oficialitatea
comunistă. Editura vizată din Germania era,
cum rezultă acum, Suhrkamp. Dar Securitatea,
Partidul sau poate chiar însuși „Biroul Doi”,
adică Elena Ceaușescu, nu era(u), totuși, de
acord cu apariția manuscrisului tradus în
Germania occidentală. Aceasta deși traducerea,
aproape în integralitatea ei, ajunsese, după câte
spun autorul cărții, la destinație fără probleme.
Tot ce era conducerea țării dispusă să accepte
era, deci, o colaborare cu Suhrkamp, în sensul ca
textul bine periat al cărții să fie tipărit, sub sigla
prestigioasei edituri apusene, în România, sub
privirea vigilentă a cenzurii. Normal că, în ase-

menea condiții, proiectul a căzut, editura germa-
nă neavând niciun motiv de a face o asemenea
concesie. 

Acestea sunt numai deducții. Deocamdată nu
se știe însă cu precizie ce s-a întâmplat și nici
dacă manuscrisul traducerii respective s-a păs-
trat undeva. 

Nu a fost, de altfel, singura traducere plănuită
pentru edituri occidentale care nu i-a izbutit lui
Constantin Noica. Același lucru pare să se fi
petrecut și cu cele Șase maladii ale spiritului, și
cu Sentimentul românesc al ființei. Abia De dig-
nitate Europae, carte publicată antum pe capito-
le, în original, în Viața românească, a apărut
direct tradusă în germană; nu la o editură din
exteriorul țării, însă. Erau vremuri în care filoso-
fia idealistă românească, oricât de originală, nu
putea trece de zăgazurile controlului totalitar. 

Note:
1. Mircea Eliade, Europa, Asia, America…

Corespondență, II: I-P, ediție de Mircea Handoca,
București, Ed. Humanitas, 1999, p. 404. Scrisoarea XL tri-
misă de Mircea Eliade, probabil din Chicago, în 27 noiem-
brie 1978.

2. „Alte fragmente din corespondența Constantin Noica
– Octavian Vuia (din arhiva Ortrud Vuia)”, în Jurnalul lite-
rar, an. XXXII, nr. 1-2, ianuarie – august 2021, p. 11.
Scrisoare a lui Constantin Noica către Octavian Vuia, data-
tă Păltiniș, 14.II.1979.

3. Mircea Eliade, Europa, Asia, America…
Corespondență, II: I-P, ed.cit., p. 407. Scrisoarea XLII tri-
misă de Mircea Eliade, din Paris, în 30 iunie 1979.

4. Mircea Eliade, Europa, Asia, America…
Corespondență, II: I-P, ed.cit., p. 410. Scrisoarea XLIII tri-
misă de Mircea Eliade, probabil din Chicago, în 17 ianuarie
1980.

5. Ibidem, p. 417. Scrisoarea XLVIII trimisă de Mircea
Eliade, din Eyguières (Provence), în 5 august 1982.

6. „Alte fragmente din corespondența Constantin Noica
– Octavian Vuia (din arhiva  Ortrud Vuia)”, în Jurnalul lite-
rar, an. XXXII, nr. 1-2, ianuarie – august 2021, p. 10.
Scrisoare a lui Constantin Noica către Octavian Vuia, data-
tă București, 28.III.1980.

7. „C. Noica în corespondență cu M. Eliade”, în
Jurnalul literar, an. XXIV, nr. 19-24, octombrie decembrie
2013, p. 16. Scrisoare trimisă din București, 20 decembrie
1977.
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În ianuarie 1992, după Sfântul Ioan, am ple-
cat pentru 10 zile la Mânăstirea Bistriţa de lângă
Piatra Neamţ al cărei stareţ, arhimandritul
Ciprian Zaharia, îmi era şi duhovnic. De acolo
am vorbit la telefon cu Părintele Anania, care m-
a poftit să-i fac o vizită. Stareţul Ciprian s-a ofe-
rit să-mi dea o maşină a mânăstirii, cu un diacon
la volan, care m-a lăsat la Văratec, urmând să
revină după patru-cinci ore pentru a mă duce
înapoi. Asta se întâmpla pe 9, 10 sau 11 ianuarie;
era o iarnă geroasă, cu multă zăpadă. Am ajuns
la Văratec în amurg – unul senin, albastru cu
tuşe roşcate, care sporea tăcerea şi pacea mânăs-
tirii. Am urcat aproape pieptiş spre corpul de clă-
dire fost al episcopului Partenie Ciopron, latura
de la etaj, spaţioasă, locuind-o Părintele Anania,
care, după ce m-a îmbrăţişat, poftindu-mă să mă
dezbrac şi să iau loc, a ridicat receptorul telefo-
nului – avea o derivaţie în camera de lucru –
cerând cele cuvenite pentru masa de seară, din
care nu uit, după aproape trei decenii, cârnaţii
fripţi şi vinul chihlimbariu de la Mitropolia din
Iaşi. Părintele Anania era foarte avansat cu
lucrul la diortosirea Noului Testament – versiu-
nea sa a apărut iniţial în anul următor, 1993 –,
aşa încât s-a vorbit mult despre aceasta. Cu acel
prilej am aflat că în jurul anului 1910 Sinodul
Bisericii noastre, pregătindu-se pentru editarea
unei noi ediţii a Sfintei Scripturi, s-a gândit să
recurgă la sprijinul stilistic al lui George
Coşbuc, intenţie care, în cele din urmă, nu a mai
fost pusă în practică. Noua ediţie a Bibliei a apă-
rut în 1914, iar Părintele Anania o considera
drept cel mai bine întocmită. Tot atunci am dis-
cutat despre echivalenţa pe care Gala Galaction

o propunea pentru cuvintele „Saule, Saule, de ce
mă prigoneşti?” (Fapte 26, 14) printr-o formula-
re nejustificată, „Saule, Saule, de ce mă cauţi?”.

Trecuse de ora 10, când a revenit diaconul de
la Bistriţa cu maşina, aşa încât mi-am luat
rămas-bun de la scriitorul care, ca întotdeauna,
se dovedise un amfitrion de prim rang. Când am
ieşit din clădire m-am oprit să privesc unul din-
tre cele mai frumoase spectacole ale iernii: scli-
peau mii de stele pe cer şi, la rândul ei, strălucea
zăpada imaculată şi îngheţată. M-am desprins cu
greu de acea contopire de spectacol cosmic şi
peisaj, urcându-mă în micul ARO fără încălzire.

Anul 1992 Părintele Anania l-a petrecut mai
mult la Văratec. De aceea mare mi-a fost sur-
prinderea când am auzit, în ianuarie 1993, în
receptorul telefonului glasul Părintelui profesor
Mircea Păcurariu spunându-mi: „Domnu’ Dan,
Ardealul îl vrea pe Părintele Anania!” Ceea ce,
aşa cum se ştie, s-a şi întâmplat în şedinţa
Sfântului Sinod întrunit peste câteva zile în
sesiune de iarnă.

*
Era în 1989, vara, când, urmând unele sfaturi,

dar şi exemplul acelui sculptor care, înainte ca
România să rupă alianţa militară cu Germania, a
început să modeleze statuia ostaşului sovietic
eliberator, dezvelită în 1946, m-am apucat şi am
scris un eseu de 60 de pagini intitulat Gânduri
despre Nae Ionescu, pe care l-am xeroxat şi bro-
şat în 20 de exemplare. Prin septembrie sau
octombrie acelaşi an i-am dus un exemplar şi
Părintelui Anania. Revenind după două săptă-
mâni într-o vizită, aşteptam nu un verdict, ci o
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părere, care mă interesa foarte mult. Vizita, fără
să fie una armenească, fiindcă m-am ridicat la 10
sau 11 seara, a decurs după tipic, cu discuţie
interesantă şi două-trei rânduri de cafele, fără ca
să aflu ceva despre eseul meu. Abia când am
ajuns în vestibul, înainte să ies pe uşă, Părintele
Anania mi-a mărturisit că îi plăcuse foarte mult,
adăugând după o scurtă pauză, cu arătătorul ridi-
cat în sus: „Acum, duhul lui se bucură”.

*
Păstrez cu multă grijă o amplă şi frumoasă

ilustrată reprezentând Salzburgul având pe
revers, într-un medalion, chipul lui Mozart.
Expeditorul ei îmi trimitea acest scurt mesaj
datat 13 mai 2006: „După patru zile paradiziace
în compania lui Mozart, îmbrăţişarea Părintelui
Anania”. 

La acea vreme, Arhiepiscopul Clujului avea
85 de ani, însă pasiunea sa pentru muzica simfo-
nică era foarte veche. Atunci când Sandu Tudor,
devenit schimonah, s-a stabilit la schitul de pe
Muntele Rarău, i-a vândut Părintelui Anania
patefonul său His Master’s Voice şi aproximativ
300 de discuri de muzică clasică. Am apucat în
adolescenţă patefoanele His Master’s Voice –
bunicii mei materni aveau un asemenea aparat.
Pe capacul din interiorul patefonului era gravat
în email un căţel alb adorabil ciulind urechile
lângă pâlnia unui gramofon. Se cuvine adăugat
că la începutul anilor ’60, atunci când mergeau
în excursii la munte, elevii din ultimele clase de
liceu sau studenţii dansau pe plăci de patefon de
78 de turaţii, din ebonită, care dacă erau scăpate
pe jos se făceau ţăndări.

Patefonul Părintelui Anania era de cu totul
altă natură şi un exemplar identic deţinea pose-
sorul unei discoteci particulare foarte bogată la
care medicul și memorialistul Mihail
Constantineanu a văzut prilejul să asculte muzi-
că simfonică şi pe care îl descrie astfel: „Şterse
îngrijit în prealabil cu un pămătuf special, cu
acul schimbat prin atentă înşurubare laterală la
fiecare întoarcere, stăpânul lor aşeza cu gesturi
măsurate plăcile pe platoul unui patefon de lemn

de mahon, marca His Master’s Voice, comandă
specială, înalt cât un frigider, cu excelentă acus-
tică”. La sfârşitul anilor ’80, la Mânăstirea
Cernica, am ascultat şi eu discuri la un asemenea
aparat, care aparţinea stareţului de atunci al
mânăstirii, Părintele Teofil.

Într-o eventuală monografie care i-ar fi con-
sacrată, ar putea fi inclus un capitol intitulat
„Mitropolitul Bartolomeu şi muzica”. Puţini ştiu
astăzi că discurile cu colinde bisericeşti interpre-
tate de Corul Madrigal, dirijat de Marin
Constantin, întrucât statul ateu nu putea să şi-l
asume, a apărut sub egida Editura Patriarhiei,
condusă pe atunci de Părintele Anania, care şi-a
impus cu fermitate punctul de vedere. Chiar şi în
domeniul repertorial al concertelor de colinde,
susţinute în fiecare an la Patriarhie în Ajunul
Crăciunului, cu participarea unor invitaţi de cea
mai bună condiţie intelectuală, Părintele Anania
era consultat. În micul apartament de la etajul
întâi al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în care locu-
ia în anii ’50 viitorul Mitropolit al Clujului,
aveau loc frecvente audiţii de muzică simfonică
la patefonul amintit. La mijlocul lunii mai 2000
ieşeam cu domnul Mihai Şora de la înregistrarea
ultimei ediţii, cu numărul 300, a emisiunii
Credo, difuzată săptămânal de televiziunea
publică. Am plecat de la studio într-o maşină şi,
pe când străbăteam Calea Dorobanţilor, domnul
Şora mi-a mărturisit: „În noaptea în care a fost
arestat Anania am stat împreună cu soţia mea la
el şi am ascultat discuri până aproape să se lumi-
neze de ziuă – era în iunie 1958. Îţi dai seama că
dacă mai rămâneam o jumătate de ceas ne găsea
şi pe noi Securitatea acolo...”. 
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De la romantism la național-comunism. Încercare
asupra modernității românești (Editura Institutul
European, 2021), scrisă de Gelu Sabău, își camuflea-
ză provocările și ambițiile sub un titlul modest de
lucrare „istorică” și în prezentarea „didactică”. Avem
însă de-a face cu o lucrare de filosofie în adevăratul
sens al cuvântului, probabil cu prima încercare
serioasă de a cuprinde gândirea politică românească
de la pașoptiști la Ceaușescu. Întreaga perioadă este
interpretată dialectic, este văzută în orice caz ca un
întreg. În felul acesta, Ceaușescu nu mai pare deloc
un fenomen politic bizar, ci devine chiar efectuarea
modernității românești.

Teza lui Gelu Sabău este următoarea: pentru a
înțelege evoluția României în perioada ei modernă,
trebuie să mergem pe urmele ideilor filosofice conce-
pute în spațiul românesc. Vom putea constata, la
sfârșit, că aceste idei n-au rămas deloc într-o
transcedență goală, ci au ajuns arme în lupta politică,
uneori arme de distrugere în masă. Altfel spus: ele au
făcut istorie. Abordarea ca atare, ce ne duce cu gândul
la Hegel și la prelegerile sale de istoria filosofiei, n-ar
părea insolită, dacă ar face referire – cum face Hegel
- la marea istorie și la marii filosofi. Ea trimite însă la
mica istorie românească și la „micii” filosofi români,
criticați nu o dată pentru lipsa lor de relevanță, inclu-
siv istorică, sau pur și simplu uitați. Sabău arată că
istoria filosofiei românești este o poveste stranie și
surprinzător de coerentă; mai mult, că abia la acest
nivel, filosofic, modernitatea românească își dezvălu-
ie sensul. Demersul său nu e unul de natură să izoleze
istoria ideilor „românești” de spațiul european din
care aceasta face parte și nici să-i limiteze influența la
propriul spațiu. În mare măsură, această istorie nu e
altceva decât o „evoluție în subspecie” (Camil
Petrescu) a istoriei occidentale. Este o abatere, care se
poate transforma în rătăcire. Există însă, pe de o parte,
o coerență internă a acestei rătăciri, pe care cartea o

dezvăluie; pe de altă parte, ea are o semnificație în
ansamblu, exprimată de logica unei istorii periferice.
Abaterea este unul dintre demersurile cheie ale filoso-
fiilor construite la periferie - și poate că exemplul cel
mai bun, folosit de altfel și de Gelu Sabău în cartea sa,
este modul în care Lenin s-a abătut de la marxism
pentru a face posibilă punerea lui în operă într-o țară
ca Rusia. În raport cu Rusia și în mod special cu leni-
nismul, istoria ideilor românești marchează fenome-
nul unei abateri de la abatere.

Cartea prezintă, într-o anumită succesiune dialec-
tică, ideile filosofilor – și nu doar ale filosofilor –
relevanți pentru istoria politică. Ea nu conține
referințe la autori ca Vasile Conta sau Mircea Florian,
nici măcar la Blaga, considerat mai puțin relevant din
perspectivă politică. În schimb, pe lângă autori
importanți – Dobrogeanu-Gherea sau Rădulescu-
Motru, nume ca Aurel C. Popovici sau Melchisedec
Ștefănescu sunt puși în lumină de logica filosofico-
politică a interpetării. Fiecare dintre ei exprimă o
anumită poziție sau etapă în dezvoltarea dialectică a
gândirii politice. Această poziție nu e judecată din
punct de vedere etic sau făcând referire la normativis-
mul democratic. O asemenea abordare ar fi sfârșit
prin a lăsa istoria filosofiei românești fără nici un
filosof, fiind o concluzie simplă că cei mai mulți din-
tre ei n-au avut o gândire democratică. Oricum,
intenția lui Gelu Sabău nu e una de ordin etic, ci poli-
tic, mai exact de-a înțelege aceste poziții filosofice în
evoluția lor istorică. Astfel, Rădulescu-Motru „face
trecerea deplină de la concepția conservatoare spre
concepția totalitară a politicului” (111). „Cu
Rădulescu-Motru critica democrației și a
modernității devine sistematică și se consolidează”
(117) Autorii din perioada interbelică au deosebit
între pașoptiști și junimiști; de asemenea, au făcut
diferența între naționalismul eminescian și cel din
perioada României Mari. O dispută acerbă a fost dusă
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și cu referire la originile modernității românești –
care s-ar găsi în proiecția unor idei venite din Europa
sau în evoluția economică a clasei burgheze. În
funcție de orientarea fiecărui gânditor, aceste
distincții, care se aflau în centrul dezbaterii, primeau
diferite semnificații. Revelatoare sunt, în acest sens,
pozițiile antimoderne adoptate de Cioran și
Manoilescu, pe care Gelu Sabău îi vede ca adevărați
profeți ai național-comunismului ceaușist (ideea că
Cioran este un „profet” al ceaușismului apare și la
Marta Petreu, însă Sabău o utilizează sistematic,
adăugând în susținerea tezei sale câteva incursiuni
bibliografice interesante). Fără îndoială, asocierea lui
Cioran cu ceaușismul, ca de altfel și asocierea lui
Eminescu cu legionarismul sunt controversate, însă –
așa cum am spus – scopul lui Sabău nu e de-a con-
damna sau apăra un autor sau de-a vedea peste tot
profeții împlinite, ci de-a sublinia, uneori de-a
îngroșa direcții de evoluție ale unor idei, de-a arăta că
istoria poate fi ciudată și totuși coerentă, că ceea ce
pare imposibil se poate dovedi o evoluție necesară,
adică fatală. Sistemul de idei „produce” o anumită
istorie și nu ia în considerare sensibilitățile personale
ale celor care au apărat acele idei, ba chiar pe unii îi
transformă în victime, care plătesc cu închisoarea sau
cu viața, ale propriilor convingeri. 

Descrierea acestei evoluții a ideilor este unul din-
tre scopurile cărții. Pe măsură ce pozițiile sunt adop-
tate, „sistemul” devine mai concret și, de asemenea,
își dezvăluie problemele interne. Conform descrierii
lui Gelu Sabău, naționalismul românesc – care repre-
zintă centrul de atracție al acestor idei – este în
același timp un proiect și o problemă gravă. Proiectul
pașoptist înseamnă edificarea statului național român
ca stat liberal european, însă problema iese la lumină
de la început, fiind conștientizată chiar de unul dintre
corifeii pașoptismului, Nicolae Bălcescu: „ ...după
eșecul Revoluției de la 1848, înnăbușită de trupele
otomane și țariste, Bălcescu conștientizează că refor-
mele sociale nu pot fi realizate în lipsa independenței
și a existenței unui stat suveran” (304). Mai departe,
adaugă Sabău, „Bălcescu este cel care introduce în
gândirea românească teleologia statului național ca
scop al istoriei...” (304). Această problemă a
independenței explodează pur și simplu în formule de
gândire critică, începând cu junimismul, dar ea se
află deja în sâmburele proiectului pașoptist. Cartea
lui Gelu Sabău este o demonstrație fără drept de apel
a eșecului liberalismului în România, de fapt a

inexistenței unei baze solide pentru promovarea libe-
ralismului, dar este și o demonstrație a eșecului
naționalismului, în ciuda covârșitoarei susțineri de
care a avut parte. 

Problema nu e deloc simplă și nu poate fi rezolva-
tă, în nici un caz, prin simpla eliminare a
naționalismului și afirmare a liberalismului european.
Liberalismul a eșuat din cauza naționalismului, dar
naționalismul însuși a fost în mare măsură inevitabil
(la origine, el era chiar liberal). De fapt, susține Gelu
Sabău, liberalismul românesc nici nu a putut lua
forma clasică occidentală, de apărător al vieții private
și al individualismului, ci a rămas blocat în chestiunea
națională (după sloganul „Prin noi înșine”), promo-
vând, din nevoia de independență, politici
protecționiste și chiar regimuri autoritariste. Pentru e
evidenția acest blocaj liberal, Sabău ia în considerare
teoria lui I. Berlin despre libertate. El argumentează
că liberalismul românesc a susținut cel mult ideea de
libertate pozitivă, adică de afirmare politică a statului,
în timp ce libertatea negativă, care constituie esența
liberalismului clasic și înseamnă apărarea libertății
private, nu a reprezentat nicidecum centrul său de
interes. Cheia de interpretare a lui Sabău devine reve-
latoare, dar nu este în realitate o explicație. Sau: este
o explicație, dar nu este o rezolvare a problemei, ca
dovadă că ea a rămas actuală chiar și după eșecul sta-
tului național în configurația sa ceaușistă și întoarce-
rea, în postcomunism, la liberalismul european.
Această abatere naționalistă, care devine una sistemi-
că prin apariția curentelor conservatoare și antimoder-
ne, ridică semne de întrebare referitoare la originea
proiectului ca atare: este el un proiect cu adevărat
românesc? a fost el conceput ca un adevărat proiect
liberal? putea fi conceput ca un adevărat proiect libe-
ral? Întrebările se află în miezul cărții lui Gelu Sabău
și ele vizează nu doar proiectul pașoptist, ci și pe acela
postcomunist, legătura dintre ele fiind evidentă. Ceea
ce se poate totuși spune, fără a greși prea mult, este că
abaterea naționalistă nu a condus la succesul moder-
nizării și, de asemenea, că libertatea negativă este
totuși condiționată de existența libertății pozitive. Nu
există liberalism fără viață privată, dar statuarea drep-
tului la viața privată și apărarea ei sunt posibile numai
în interiorul unui stat autonom, a unui stat indepen-
dent. În plus, afirmarea autonomiei de stat nu e același
lucru cu naționalismul. Plecând de aici, putem susține
că statul definit ca instrument etnic este forma cea mai
dură a naționalismului, dar că înlocuirea lui cu un stat
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definit civic nu presupune renunțarea la autonomia
statului. Poate că una dintre greșelile proiectului de
modernizare românesc este această incapacitate de a
construi un stat civic autonom. Autonomia de stat nu
este o poziție care poate fi apărată exclusiv cu argu-
mente naționaliste, ci poate fi susținută ca premisă de
promovare a libertății individuale a cetățenilor.
Această libertate devine efectivă doar dacă există un
contract social liberal, iar contractul are valoare
numai dacă a fost impus de o autoritate, așadar de un
stat autonom. Eșecul liberalismului este, așadar, cau-
zat fie de incapacitatea cetățenilor de a încheia un
contract liberal, care să le asigure libertatea privată,
fie de incapacitatea statului de a susține acest contract
din cauza unei autonomii slăbite (fapt care conduce
inevitabil la reacții anti-liberale). Așadar, chiar dacă
eliminăm naționalismul ca sursă de anti-liberalism
(nu a fost cazul în perioada antebelică și interbelică),
problema poate să rămână nerezolvată. 

Problema este abordată însă în cadrul
ceaușismului, iar soluția propusă va fi leninismul.
Gelu Sabău definește ceaușismul ca leninism roman-
tic, formula fiind preluată de la Emanuel Copilaș și
integrată în cadrul propriei teorii. Interesant e că leni-
nismul nu apare, în România, ca politică de stat în
perioada interbelică, comunismul fiind atunci o ideo-
logie fără prea mare succes printre intelectualii
români. El este interiorizat în urma ocupației sovieti-
ce și, apoi, asumat mai departe de Ceaușescu împreu-
nă cu programul naționalist interbelic. Leninismul
corespunde poziției periferice a României așa cum
corespundea și poziției periferice a Rusiei, la începu-
tul secolului XX: „Dacă, conform marxismului orto-
dox, revoluția nu este posibilă într-o țară ca Rusia,
din perspectiva reinterpretării leniniste ea este posibi-
lă, deoarece Rusia este o țară slabă la nivelul ierarhiei
capitalismului internațional, fiind locul cel mai vul-
nerabil în care capitalismul poate fi lovit. Este de alt-
fel punctul 1 din Tezele lui Lenin” (435). Leninismul
este așadar unul dintre elementele de noutate, care
apare în perioada postbelică, fiind, după cum spu-
neam, o abatere de la abaterea proiectului liberal de
dezvoltare. El este însă un răspuns la eșecul liberalis-
mului și, în același timp, o necesitate în lupta pentru
dezvoltare și ieșire din condiția periferică a țării,
naționalismul fiind în cea mai mare parte regresiv,
adică paseist, conservator, reacționar sau antimodern.
Pentru Sabău, ceaușismul este sfârșitul „modelului
istoric al statului național” (484). „”Sfârșitul istoriei”

vine o dată cu Ceaușescu, el considerându-se de altfel
ultimul „mare conducător” al românilor.” (480) 

Nu voi intra în chestiunea influenței romantice
asupra comunismului și, deci, și asupra lui
Ceaușescu. Ea există și se manifestă în diverse forme,
direct sau preluate de la ideologii interbelice, de la
legionarism, în special. Romantismul, în frunte cu
Eminescu, era probabil curentul cel mai bine repre-
zentat în manualele școlare din perioada comunistă.
Fiind o reacție anti-iluministă, una totuși parțială, așa
cum este și nietzscheanismul, include o pletoră de
manifestări care-l face să poată fi distribuit, folosit în
orice formulă ideologică mai mult sau mai puțin
revoluționară. În aceeași măsură, proiectul comunist
este unul iluminist, inclusiv ceaușismul, ba chiar
ceaușismul este un iluminism regresiv, deja demodat,
fiind concurat de postmodernismul capitalist. Este
adevărat că nietzscheanismul a fost, și el, intens folo-
sit de naziști (așa cum și Eminescu a fost folosit de
legionari), însă dimensiunea forte a nietzscheanismu-
lui nu este anticiparea nazismului prin
antiraționalism și spirit dionisiac, ci este definirea
postmodernității ca modernitate târzie. În opinia mea,
Nietzsche este mult mai implicat în această afacere
foarte actuală, căci postmodernitatea este mai ales
condiția perioadei de după 1989. Pe de altă parte,
asocierea dominantei artistice a romantismului cu
ideile lui Boris Groys referitoare la stat ca operă de
artă totală, pe care o face Gelu Sabău, este una foarte
interesantă și fertilă, mai ales pentru o eventuală ana-
liză a propagandei ceaușiste. Ideea statului ca operă
de artă apare și la Marshall McLuhan cu referire la
Jacob Burckhardt. Potrivit lui McLuhan, Burckhardt
a interpretat însă machiavellismul (stalinismul îi
urmează) ca manipulare rațională a puterii pentru
transformarea sa în operă de artă. Elementul artistic
este deci subsumat rațiunii, nu nebuloasei romantice. 

Ar trebui să fie adăugat că, în cadrul proiectului
ceaușist, leninismul însuși este cel care a eșuat, nu
doar proiectul național. În acest context, apare
aceeași întrebare ca în cazul raportării la liberalism: a
eșuat el din cauza asocierii cu naționalismul sau pen-
tru că proiectul ca atare nu avea nici o șansă în fața
liberalismului occidental? Răspunsurile la aceste
întrebări ar putea clarifica poziția dură, „irațională”,
„romantică” și totuși enigmatică a lui Ceaușescu în
raport cu perestroika lui Gorbaciov. Cartea lui Gelu
Sabău ne facem să medităm, astăzi, la acest fel de
enigme. 
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21 februarie
M-am sculat cu gândul că probabil vom înţelege

ce e viaţa şi vom deveni altceva, superior, abia în
momentul morții și după moarte. De fapt, era vorba
de mine, dar cred că pot să generalizez. Gândul că
existenţa e în fapt un fel de fasonare extrem de lungă
şi laborioasă a făpturilor primitive care suntem, dar
având un potenţial anume, pe care nu-l cunoaştem şi
nu-l înţelegem, pentru ceva care va surveni după
moarte. Suntem un fel de viermi care au nişte fila-
mente nevăzute care trebuie îngrijite, cultivate, unele
tăiate, altele lungite, altele transformate în vederea
dezvoltării post-mortem. Poate că „filamentele” astea
descriu vibraţiile pe care le emanăm şi care ne încon-
joară.

Oricum, ideea era că nu voi reuşi transcenderea
decât după deces. Ceea ce de fapt mi se pare firesc,
dar uit mereu, şi aştept „minuni” repede şi pe lumea
aceasta. Or, eu chiar asta urmăresc, să mă pregătesc
pentru moarte.

23 februarie
Uneori mi se întâmplă să mi se pară extrem de

ciudat că posed maxilare şi dinţi, limbă şi faringe,
mâini şi picioare, aparat digestiv, aparat excretor şi
tot restul. Uneori mi se pare ridicol, rizibil şi demn de
plâns în acelaşi timp că sunt învelită în trup, că posed
organe, piele, umori, în care trebuie să trăiesc încuia-
tă. Prin care trebuie să mă exprim. Uneori le simt,
toate astea, distincte de mine şi le percep dinăuntru ca
şi cum ar fi o armură de pene, cioc, colţi, gheare, etc.
– o armură animalică în care nu înţeleg cum am
ajuns. Uneori mi se întâmplă să privesc nu cu ochii,
ci prin ochi.

25 februarie
Mă obsedează de câteva zile o imagine interioară.

Un fel de instrument ca o cruce formată din cele 2
axe, orizontală şi verticală, care s-ar putea mişca, una
pe alta simultan. Ceea ce nu e posibil în realitate:

→↑. Această cruce ciudată o simt chiar în mine. Simt
că uneori evoluez numai pe orizontală, iar alteori am
puseuri pe verticală. Şi mai simt că ar trebui să armo-
nizez cele două mişcări ca să se producă simultan şi
constant. Cu alte cuvinte, înţeleg că ar trebui să învăţ,
să accept să evoluez pe orizontala existenţei terestre
comune, în acelaşi timp în care ar trebui să urmăresc
să urc constant pe verticala evoluţiei mele spirituale.
Cum arată această mişcare într-un grafic ? Ea nu
poate fi, finalmente, decât o linie oblică ce s-ar
îndrepta asimptotic – doar asimptotic – către verticala
pură a spiritului. Or, în realitate, această mişcare se
petrece înlăuntrul meu în forme, stări, sentimente atât
de dureroase, încât eu o percep ca o răstignire –
deopotrivă pe verticală şi pe orizontală. Lăuntric tre-
buie să fac în mod constant şi suferitor – căci lucid –
efortul de a lupta să înaintez simultan pe cele două
direcţii ale existenţei, în lume şi în spirit. Dar de cele
mai multe ori, această înaintare seamănă pur şi sim-
plu cu o sfâşiere.

27 februarie
În continuare, zile foarte dureroase. Mă observ şi

nu-mi vine să cred că sunt aşa cum sunt – mizerabilă.
Observ la mine toate relele şi slăbiciunile pe care le
critic în minte la alţii. Observ de asemenea că cei din
jur, pe care uneori îi dispreţuiam, acţionează adeseori
mai înţelept şi mai înţelegător decât mine. Observ cu
durere că există oameni mai politicoşi decât mine,
alţii mai reţinuţi, mai controlaţi decât mine, unii mai
mărinimoşi, mai generoşi decât mine, alţii mai reli-
gioşi, mai spirituali decât mine. Observ la oameni
despre care până ieri nu aveam o opinie prea grozavă
că manifestă aspecte superioare, descrise în cărţile
esoterice pe care le citesc, mult mai mult decât mine.

Observ cum mă repet, cum nu mă stăpânesc şi în
situaţii identice reacţionez identic. Când merg pe
stradă sau mă aflu într-un grup, sunt îngrozită să con-
stat câtă violenţă, câtă agresivitate e în lăuntrul meu,
pe care cu greu mi-o stăpânesc, şi nu totdeauna.
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Apoi, observându-mi gândurile, sunt de asemenea
îngrozită să observ cât de ego-centrate sunt ele, cât de
egoiste şi egolatre, cât de vanitoase: numai „eu, eu,
eu” pe diverse variaţiuni. Şi cu toate că mă observ, nu
prea pot să fac mare lucru decât pe moment.

Dar ceea ce e mai teribil este că toate aceste con-
statări mă dezolează profund. Sunt cruntă, neagră,
căzută în mine. În afară par fie nervoasă, neprietenoa-
să, fie pierdută, friabilă, vulnerabilă. Am ajuns să-mi
fie groază să ies din casă. De fapt, alternez o zi de
ieșire din casă cu treburi diverse, cu 2-3 zile de izola-
re. În ziua de ieşit în lume constat cu durere că sunt
aceeaşi, aplic vederile obişnuite, convenţionale, pen-
tru că mi-e frică să renunţ la ele. Mi-e frică din cauza
celorlalţi şi a mea. În zilele când rămân în casă, mă
macin de propria mea nimicnicie. Şi adesea mă des-
carc pe Horia, care mă suportă cu stoicism şi intră în
muţenia lui caracteristică. În plus, avem probleme
financiare, iar eu am pierdut orice gust pentru „lupta
cu viaţa”.

Simt totuşi că mă transform. Dar nu ştiu dacă mă
transform în bine şi nu ştiu în ce mă transform. Simt
că se dă în mine o bătălie acerbă. După fiecare zi
bună urmează 2-3, chiar 4 zile rele. După gânduri
magnifice, cosmice, divine, mă invadează gânduri
mizerabile, urâte, murdare. Dimineaţa citesc cărţi
sublime, mă concentrez şi mă rog, iar în timpul zilei
mă surprind gândindu-mă la lucruri josnice. Unele
sunt legate de greutăţile vieţii – şi cele mai multe
gânduri mă invadează din sfera vieţii, această zeiţă
teribilă şi distrugătoare. Altele sunt pur şi simplu gra-
tuit de rele: de pildă, mă surprind înjurând în gând
pentru nimica toată sau mă scol dimineaţa cu cuvin-
tele „I hate, I hate, I hate!” pe buze. E năucitor! 

Sunt uneori într-un moment de intensă bucurie,
legată de lecturi spirituale, iar în următorul moment,
dacă sună cineva la uşă, devin cruntă şi nepoliticoasă.
În plus, corpul dă şi el semne ciudate: după durerile
de coaste, destul de bizare, am înţepături puternice în
osul sternului şi o oboseală atroce după-amiaza care
culminează cu dureri mari de cap şi de ochi.

Dar oscilaţia asta teribilă între stări mă pune pe
gânduri. Simt totuşi uneori că „sunt ajutată” cumva.
Observ de pildă că cei dimprejur au răbdare cu mine,
mă suportă şi chiar îmi dau sfaturi cu gingăşie prin
replicile lor, în mod intenționat sau inconştient. Din
gesturile şi cuvintele lor mă ajut apoi singură, şi simt
tandreţe şi recunoştinţă pentru ei, deşi nu le arăt; în

acelaşi timp, simt şi înţeleg că eu sunt ca toți ceilalți,
că toţi suntem la fel şi că sunt pe cale să renunţ la o
mare iluzie.

28 februarie
Ieri la prânz eram extrem de neagră lăuntric. Am

renunţat să ies în oraş, m-am închis în casă. Şi tam-
nesam m-am băgat în pat şi m-am culcat. Am simţit
că e mai bine aşa, mi-era frică de mine însămi şi m-
am gândit că poate somnul mă ajută, că poate o să
„rezolv” în somn nişte hăuri lăuntrice care mă depă-
şeau, cum am mai făcut şi altă dată. A fost un somn
lung şi greu, în care din când în când mă trezeam, sau
eram în semi-somn şi trăiam o frică intensă. O frică
ca şi cum aş da un examen. Sau o probă. Ca şi cum
ceva capital se întâmpla în mine. O frică de ce va
urma, dar mai ales o frică de mine însămi – de
„Magda” cea cunoscută, cea exterioară.

M-am trezit totuşi mai liniştită şi m-am apucat să
citesc „The Mark” de Maurice Nicoll. Ei bine, am
căzut peste nişte pasaje care vorbeau chiar despre
dilemele mele. Analizând extrase din Evanghelii,
erau explicate faze şi dificultăţi ale auto-evoluţiei, în
care mă regăseam deplin. Asta m-a ajutat. Am înţeles
că treceam printr-o etapă de început a ceva ce se
numeşte „trezire” şi care e extrem de dureroasă. Am
fost deci din nou „ajutată”.

Am rămas în pat toată după-amiază şi toată seara,
citind, ascunzându-mă din când în când sub plapumă.
Ceream ajutor în gând, mă rugam „Doamne, nu mă
părăsi! Doamne, nu mă lăsa!”. Şi am observat că îmi
struneam gândurile ceva mai bine, adică observam
mai repede când o luau razna, pentru că pur şi simplu
mă apuca un fel de mic cutremur interior când înce-
peam să imaginez, un fel de tremurătură lăuntrică mă
trezea. Am observat-o şi m-am folosit de ea.

Fără să mă mai dau jos din pat, am căzut peste
noapte într-un somn adânc, din care nu m-am trezit
decât dimineaţă cu amintirea unui vis, dintre multe
altele. Parcă un poet celebru azi (M.C.), dar care în
vis avea rol de preot, îmi spunea că eu am fost ţinută
când eram mică în altarul unei biserici, că mi s-au
făcut atunci zece liturghii (!) şi că după aceea am
început să iradiez lumină din trupuşorul cel mic, spre
binele tuturor. Îmi spunea în concluzie că sunt
(totuşi) binecuvântată.

Acum, dimineaţa, gândesc că poate visul a fost o
compensare pentru chinul meu lăuntric. Îmi aduc
aminte că ieri după-amiază, sub plapumă, am gândit
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la un moment dat „Doamne, fie binecuvântat numele
tău!”. Și un fel de răsturnare lăuntrică de planuri s-a
întâmplat atunci în sinele meu. Ceea ce m-a făcut mai
conştientă, mai trează, pe moment.

1 martie
În timpul rugăciunii de joi, ideea că omul nu e o

sinteză bipolară, bestie-înger, cum se spune în gene-
ral, ci e o conjuncţie tripartită, animal-demon-înger.
Şi că rolul termenului mediu e foarte important, e cel
mai tare. E decisiv. Şi tocmai de aceea e termenul
uitat, ocultat.

Strania impresie că toţi oamenii cu care mă întâl-
nesc vor să-mi spună ceva important. Îmi comunică
ceva preţios, special îndreptat către starea mea de
cădere interioară. Tata îmi spunea, apropo de prieteni,
că trebuie să fim mai înţelegători, iertători, precum
face el – şi înţeleg că trebuie să renunţ să judec oame-
nii din punct de vedere exterior, aparent.
Administratoarea blocului îmi spune că şi ea mai gre-
şeşte faţă de alţi locatari, căci toţi greşim, toţi suntem
oameni şi suntem răi – şi înţeleg că şi eu sunt aseme-
nea tuturor, „o apă şi-un pământ”, un teren de luptă al
forţelor rele şi bune. Impresia asta de „mesaj cu tâlc”
o am aproape continuu. Adesea ea e dureroasă, pentru
că mesajul e foarte simplu şi vine de la oameni
simpli, în situaţii foarte simple – iar eu mă tot uimesc
cum am putut să nu văd şi să nu înţeleg până acum
lucruri atât de evidente. Pe care toţi cei din jur le
manifestă continuu. 

O tristeţe adâncă mă copleşeşte, căci îmi dau
seama cât sunt de „ingenuă” în multe adevăruri evi-
dente. Iar uimirea asta şi melancolia ce o acompania-
ză mă fac să simt uneori că tot ce se întâmplă în jur e
ca într-o piesă de teatru. O uriaşă înscenare, cât
lumea, ca existenţa, în care fiecare jucăm un rol şi
transmitem un înţeles, pe care adeseori nu-l cunoaş-
tem, nici nu-l înţelegem. O vastă piesă de teatru, în
care fiecăruia i se dă posibilitatea să capete – prin cei-
lalţi – un sens mai profund al lucrurilor. Ceilalţi joacă
un rol, îmi spun replici pline de tâlc, totul e o parabo-
lă complicată în care trebuie să înaintez cu extremă
prudenţă, extremă atenţie şi inteligenţă, ca să pricep
Ceva ce se oferă continuu şi e – totuşi – evident.
Totul, existenţa, lumea, e de aceea ciudat, artificial
parcă, cumva fantomatic.

Dar această uriaşă punere în scenă devine uneori
constrângătoare, irespirabilă, mă strânge din toate

părţile, mă copleşeşte. Obiectele, volumele mă agre-
sează prin prezenţa lor, prin evidenţa lor, prin concre-
teţea lor indignantă şi totuşi enigmatică, plină de
sens. Toate lucrurile vor şi ele să transmită Ceva, sunt
proiecţii, materializări pipăibile ale unor sensuri
vaste, ininteligibile.

Iar micul „eu”, închis dar şi apărat de carcasa tru-
pească, pierdut între aceste fantomatice dar constrân-
gătoare prezenţe, vrea să scape, să fugă, să se salveze.
Vrea s-o ia, pur şi simplu, în Sus.

2 martie
Ieri noapte, pe la 2,30, terminând de citit „The

Mark” de Maurice Nicoll, m-a lovit brusc ideea, for-
mulată în carte, că eu pur şi simplu sunt într-o „şcoală
ezoterică”! Iar această transmitere „de Sus” se face
prin „şcoli ezoterice” apărute periodic de-a lungul
istoriei. Ei bine, m-a frapat brusc gândul că am căpă-
tat ceea ce mi-am dorit demult – de pe când frămân-
tam primele lecturi spirituale, de pe când realizam că
suntem într-o epocă „alexandrină”, de decădere sau
de amestec, de metisare spirituală acută, în care e
nevoie de un nou „Cristos Salvator” – de pe când îmi
doream să întâlnesc ceea ce presimțeam că trebuie să
vină. Realizez abia acum că mi s-a dat ceea ce am
cerut înlăuntrul meu de multă vreme. Dar forma aces-
tei „şcoli” e adaptată vremurilor actuale. Când am
realizat această extraordinară şansă, am făcut atunci
în sinea mea o rugă aparte, o rugăciune extrem de
îndrăzneață, pe care nu o pot scrie aici.

Ar trebui să mai notez că, după ce am terminat
cartea lui Maurice Nicoll, am trăit un moment aparte.
Fusesem într-o perioadă rea toată săptămâna, mă apu-
casem de această carte în disperare de cauză, după o
criză de neagră mâhnire. Cartea m-a cufundat în sfere
atât de profunde, mi-a transmis un mesaj atât de înalt,
încât, probabil, o anumită energie s-a trezit în mine.
Căci, băgându-mă în pat sub pătură ca s-o „mistui”,
cu ochii închişi, am „văzut” cum interiorul trupului
meu era plin de lumină! Pur şi simplu. Şi lumina
deborda uşor înafară, ca o bordură fosforescentă la
marginea întunecată a pielii care mă înveleşte.
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Cel puțin în ultimii ani, interesul pentru istoria
Bisericii Siro-Orientale este în creștere și în spațiul
nostru cultural. Deocamdată, acest interes se mani-
festă prin realizarea unor traduceri, dintre care
amintesc: Wilhelm Baum, Dietmar W. Winkler,
Biserica Asiriană a Răsăritului. O scurta istorie a
creștinismului siro-oriental (traducere de Andrei
Macar, Iași, Doxologia, 2020) și Christine Chaillot,
Biserica Asiriană a Răsăritului. Istorie și geografie
(traducere de Emil Mărginean, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2021). Aceeași direcție o
regăsim și la Editura Sf. Nectarie din Arad, unde
continuă să apară traduceri de foarte bună calitate
ale unor lucrări importante dedicate istoriei mai
puțin cunoscute a creștinismului. În cazul de față ne
vom opri asupra unei lucrări recent publicate:
Raymond Le Coz, Istoria Bisericii Siro-Orientale.
Creștinii din Irak, Iran și Turcia (traducere din
limba franceză de Octavian Gordon și Aida
Teodorescu, Arad, Editura Sf. Nectarie, 2021). 

În decursul timpului, această Biserică a primit
mai multe nume. Mai întâi, a fost numită Biserica
Perșilor, apoi Biserica Orientală, Biserica Siro-
Orientală și chiar Biserica Nestoriană, care este
numele cel mai nepotrivit. În actualul context, cea
mai justificată denumire este Biserica Siro-
Orientală, preferată și în traducerea titlului lucrării
lui Raymond Le Coz (în franceză este „l’Eglise
d’Orient”).

După o introducere în care este anunțată
intenția lucrării și planul acesteia, volumul pe care
îl avem în vedere este structurat pe cinci părți prin-
cipale, divizate la rândul lor în capitole și subcapi-
tole (24 în total). Cartea lui Raymond Le Coz este
construită urmând firul cronologic al Bisericii Siro-
Orientale, având, prin urmare, următoarele
secțiuni: 1. Epoca sasanidă; 2. Epoca arabă; 3.
Epoca mongolă; 4. Epoca otomană și 5. Secolul al

XX-lea. În Anexe regăsim o secțiune de un real
folos cititorului, precum un glosar, indice de nume,
de locuri, de evenimente istorice, un tabel cronolo-
gic foarte diversificat. Bibliografia încheie acest
volum, care este publicat în condiții grafice
excepționale.

Traducerea în limba română este realizată cu
minuțiozitate, fiind cursivă și clară. De menționat
și notele traducătorilor/ editorului, care aduc întot-
deauna un plus de informație utilă pentru a înțelege
un anumit eveniment/ fenomen mai puțin explicitat
în corpul lucrării. 

Odată cu sfârșitul secolului al II-lea,
creștinismul a prins rădăcini la marginea
Imperiului Roman, în lumea persană. Acest terito-
riu este identificat astăzi în nordul Irakului (regiu-
nea Mosul), nord-vestul Iranului (teritoriul din
apropierea lacului Urmia) și sud-vestul Turciei
(provincia Hakkari). „Lipsa documentelor ne
împiedică să urmărim cu precizie istoria pătrunde-
rii Bisericii în Persia” (p. 19), totuși, specialiștii cad
de acord că începerea evangelizării oamenilor din
aceste ținuturi trebuie să fi început la finele secolu-
lui al II-lea. Un alt element important, care trebuie
menționat îl reprezintă „absența de la Niceea a
episcopilor orientali și dificultatea stabilirii contac-
telor cu creștinii lumii romane explică de ce canoa-
nele sinodului nu fuseseră aplicate în Persia înainte
de 410, dată la care le impune Maruta” (p. 31). La
rândul său, Philip Jenkins evidenția faptul că „în
universul roman și cel bizantin, desigur,
creștinismul s-a adaptat la culturile dominante,
distanțându-se permanent de rădăcinile semitice.
Dimpotrivă, nestorienii, iacobiții și ceilalți prove-
neau din Siria și Mesopotamia, iar cultura lor se
formase într-o tradiție semitică profund familiară
apostolilor” (Istoria pierdută a creștinismului, tra-
ducere din limba engleză de Mihai Moroiu, consul-
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tant științific Ierom. Agapie Corbu, București,
Baroque Books & Arts, 2018, pp. 126-127).

În lucrarea pe care o avem în vedere, Raymond
Le Coz acordă o atenție deosebită Școlilor din
Persia, așa cum au fost celebrele instituții de
învățământ din Nisibe, Bagdad și Edessa. De ase-
menea, sunt discutate și diferențele care au separat
Școlile din Alexandria și Antiohia, fiecare cu speci-
ficitatea sa. În ceea ce îi privește pe creștinii din
Persia, aceștia „au rămas, pur și simplu, fideli
Școlii din Antiohia, în particular maestrului lor
Teodor de Mopsuestia” (54). Nu este neglijată de
exegetul francez nici analiza învățământului medi-
cal, care s-a bucurat de o mare prețuire din partea
învățaților persani. 

Activitatea de traducere a fost și ea extrem de
importantă în Școlile amintite, mai ales la Bagdad
unde s-a continuat efortul realizat de creștinii de
limbă siriacă și ulterior, la îndemnul celor care
dețineau puterea, s-a tradus din siriacă în arabă.
Între acești traducători se remarcă Hunayn (nesto-
rianul Hunayn ibn Ishāq [808 – 873], ajunge de
tânăr conducătorul Casei Înțelepciunii din
Bagdad). Un lucru este cert: „creștinii de limbă
siriacă – siro-orientali și iacobiți – pot fi considerați
drept cei care i-au inițiat pe arabi în filosofia, mate-
matica și medicina greacă” (pp. 168-169).
Contemporan cu Hunayan a fost și învățatul
patriarh Timotei I (780-823), care se bucură și el de
o atenție specială din partea lui Raymond Le Coz. 

Adesea trecut cu vederea, un adevăr trebuie
evidențiat: „creștinii siro-orientali sunt cei care i-au
inițiat pe arabi în știința grecească. Lucrarea lor de
traducere la Nisibe, apoi la Bagdad, constituie una
dintre verigile esențiale ale lanțului prin care ni s-
au transmis operele Antichității” (p. 13). Este lim-
pede pentru istorici onești că acești creștini siro-
orientali au transmis arabilor tezaurul literar-
științific al antichității grecești. Celebrele Școli de
la Nisibe și Bagdad reprezintă puncte nodale
esențiale pe harta transmiterii cunoștințelor
antichității către învățații arabi. În acest sens, Philip
Jenkins evidențiază și el paradigma ce ar trebui să
dea de gândit celor care susțin uneori prea apăsat
originalitatea filosofiei arabe și influența decisivă a
acesteia asupra autorilor din Evul Mediu occiden-
tal, de vreme ce „o mare parte din ceea ce numim

erudiție arabă era în realitate siriană, persană și
coptă, și nu neapărat musulmană” (Istoria pierdu-
tă…, p. 34).

În optica exegetului francez, „deși întotdeauna
au fost minoritari, acești creștini au avut uriașul
merit de a fi supraviețuit mai mult de șaptesprezece
veacuri pline de prigoane sau de greutăți de tot
felul, ceea ce este o garanție a credinței lor solide”
(p. 13). Se potrivește și de această dată afirmația lui
Philip Jenkins, conform căreia „arborele Bisericii a
fost tuns și retezat, de multe ori cu sălbăticie”.
Tradiția Bisericii Siro-Orientale confirmă, din
păcate, acest adevăr. 

În concluzie, consider că lucrarea lui Raymond
Le Coz este binevenită în literatura autohtonă, fiind
foarte bine scrisă și excelent documentată. Prin
rândurile de mai sus nu am dorit altceva decât să
atrag atenția asupra unor idei dintr-o carte care nu
poate lipsi din bibliografia oricărei persoane intere-
sate istoria Bisericii Siro-Orientale. 

_______________
Raymond Le Coz, Istoria Bisericii Siro-Orientale.

Creștinii din Irak, Iran și Turcia, traducere din limba fran-
ceză de Octavian Gordon și Aida Teodorescu, Arad, Editura
Sf. Nectarie, 2021, 514 p.
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Figura legendară a lui Pitagora este sursa de
inspirație a unei părți considerabile a esoterismului
occidental. Reformator religios, taumaturg, matema-
tician și filosof, Pitagora a fost asemănat de unii
comentatori moderni cu șamanii orientali. De la pre-
socratici s-a pierdut aproape tot, înțelegând prin asta
mai cu seamă cele scrise de Pitagora, dacă vor fi fost
vreodată scrise, sau mai curând toate câte le știm au
ajuns la noi transmise discipolilor și consemnate mai
târziu de alte generații de discipoli. Despre presocra-
tici puținul pe care-l știm vine din surse fragmentare,
din mărturii de cele mai multe ori posterioare, la care
se adaugă păreri, aproximări sumare, slab informate,
trecute prin filtre succesive și de multe ori deforma-
toare. Pitagora este, paradoxal, o figură aproape inse-
sizabilă a gândirii grecești, în ciuda importanței sale
covârșitoare, enigma ținând de misterul care încon-
joară școala sa. Astfel, reconstituirea filosofiei lui
Pitagora este la fel de dificilă ca și analiza mărturiilor
referitoare la personalitatea sa istorică, la tot pasul
legenda precumpănind asupra adevărului istoric, de
cele mai multe ori imposibil de probat în lipsa docu-
mentelor și mărturiilor vremurilor. Diogenes Laertios
susține că Pitagora povestea despre el că era de
obârșie un Aithalid și era socotit fiu al lui Hermes,
care l-a pus să aleagă orice ar dori, în afară de nemu-
rire. „El atunci i-a cerut ca atât în timpul vieții, cât și
după ce s-ar fi săvârșit, să poată păstra memoria celor
întâmplate. Astfel, cât era încă în viață putea să-și
aducă aminte de toate, iar după moarte la fel a păstrat
aceeași amintire. Ceva mai târziu, sufletul lui a intrat
în trupul lui Euphorbos, care a fost rănit de Menelau.
Iar Euphorbos spunea că fusese cândva un Aithalid și
că darul său îl primise de la Hermes”, relatează
Diogenes Laertios în vestita sa carte Despre viețile și
doctrinele filosofilor. În antichitate au mai scris des-
pre viața și învățătura lui Pitagora Aristotel,
Iamblichos, Porfir, Apollonios, Aulus Gellius și

Hierocles. O recentă apariție editorială readuce în
atenție pitagorismul: Imnurile sacre. Versurile de
Aur, Comentariul lui Hierocles la învățăturile pitago-
ricienilor și Viața lui Pitagora scrisă de Porfir după
cele mai vechi surse, traducere și îngrijire ediție de
Radu Duma, București, Editura Herald, colecția
„Bibliotheca orientalis”, 2021, 224 p.

În deschiderea articolului pe care profesorul Jean-
Francois Mattéi i l-a consacrat lui Pitagora în Les
Oeuvres philosophiques. Dictionnaire (Presses
Universitaires de France, 1992), scrie într-o notă ușor
auto-ironică faptul că poate părea straniu să scrii într-
un dicționar de Opere despre Pitagora care nu a scris
nimic. Învățătura sa nu a fost cunoscută decât prin
tradiția orală, în mare parte legendară, provenind din
surse înconjurate de secret. Primele documente scrise
privind pitagorismul sunt foarte târzii, vin din cercu-
rile neo-pitagoreice romane și din primele veacuri
creștine. Ele prezintă accente platoniciene încât de
multe ori este dificil a separa pitagorismul de
influența pitagoreică asupra platonismului. Dincolo
de orice controversă asupra scrisului, comentatorii
din toate vremurile susțin că istoria filosofiei începe
cu Pitagora, „primul maestru universal”, cum îl
numea Hegel. Dincolo de legendă, Pitagora s-a năs-
cut la Samos, în preajma anului 580 î.e.n.; tatăl său
era Mnesarchos, gravor în pietre prețioase, iar mama
era Pythais, cea mai frumoasă locuitoare a insulei
Samos, urmașă a lui Anceu, întemeietorul cetății
Samos. În urma unei vizite la oracolul din Delfi,
Pythais află că este însărcinată și că va da naștere
unui copil frumos și inteligent, un fiu căruia
Mnesarchos i-a dat numele de Pitagora, „vestitorul
pythian”: „Pitagora, drag inimii lui Zeus,/cel născut
din Apollon și din Pythais,/cea mai mândră dintre
femeile din Samos.”  Încrezător în destinul fiului său,
Mnesarchos a încredințat instrucția lui Pitagora
iluștrilor învățați ai vremii: Hermodamas, cel de la

163163CONVORBIRI  LITERARE

Bogdan Mihai MANDACHE

C A R T E A  D E  F I L O Z O F I E



care a învățat pe de rost Iliada și Odiseea, Pherekides
din Syros, despre care Cicero spunea că ar fi fost pri-
mul învățat care au fi susținut că sufletele oamenilor
sunt nemuritoare, Anaximandru, și chiar Tales din
Milet; ar fi deprins știința numerelor și arta muzicală
în Babilon, l-ar fi întâlnit pe Zarathustra, Zoroastru,
în transcrierea greacă de după Platon; a petrecut mult
timp în Egipt, fiind inițiat în misterele de la Teba și în
doctrina învierii lui Osiris. După îndelungi peregri-
nări a revenit la Samos pentru ca în jurul anului 530
să ajungă la Sybaris, apoi la Crotona, unde a fondat
propria comunitate religioasă, homakoeion, care a
impus membrilor săi o viață austeră și un spirit aris-
tocratic: „Tipul cel mai ales de om, pe care Pitagora
îl numește filosof, este cel care a găsit cu cale să con-
temple lucrurile cele mai frumoase. Căci frumoasă
este contemplarea întregului cer și a stelelor care se
mișcă pe el, dacă este observată ordinea. Acest lucru
se datorează participării lumii la principiul prim și la
Inteligibil. După Pitagora principiul prim era natura
omniprezentă a numerelor și a proporțiilor potrivit
căreia toate sunt alcătuite armonios și rânduite cum
se cuvine. În realitate înțelepciunea este cunoașterea
care privește lucrurile frumoase, prime, divine,
neamestecate, care sunt mereu aceleași și în aceeași
stare și de la care se împărtășesc și celelalte lucruri
care ar putea fi numite frumoase. Filosofia este cău-
tarea plină de zel a acestei contemplări. Frumoasă
este deci și această preocupare pentru educație care
duce la îndreptarea oamenilor”, scrie Iamblichos.

Deși cei mai mulți istorici ai filosofiei susțin că
Pitagora nu a scris o lucrare anume, toți vorbesc des-
pre școala pitagoreică, invocând mărturii despre doc-
trina lui Pitagora care se găsesc în numeroase izvoare
antice. Un astfel de izvor este Comentariu despre
imnurile sacre ale pitagoricienilor, scriere datorată
lui Hierocles, filosof neoplatonician, din secolul al V-
lea e.n., care a predat filosofia la Alexandria și în
Bizanț. Istoricii filosofiei îi recunosc lui Hierocles o
singură operă completă, In carmen aureum, adică
Versurile de Aur ale lui Pitagora, intitulate și Imnurile
sacre. În lucrarea Pythagore. Les vers d’or,
Hierocles, Commentaire sur les vers d’or des pytha-
goriciens, apărută în 1956, Mario Meunier oferă o
traducere care a stat la baza ediției românești. Textul
lui Hierocles a fost, în opinia lui Meunier, apreciat de
alexandrini și demn de tot respectul. „Remarcabil
prin simplitatea limbajului, prin ținuta morală, prin
sinceritatea sentimentului religios, acest strălucit

comentariu, de un echilibru atât de luminos și atât de
grecesc, este pentru noi cu atât mai prețios. Purtând
în el pecetea aspirațiilor epocii care i-a dat naștere, el
reprezintă una dintre ultimele și cele mai frumoase
ecouri ale măreței voci a lui Pitagora”, scrie Mario
Meunier. Dincolo de controversele asupra elemente-
lor dominante ale doctrinei pitagoreice, există o una-
nimitate în ceea ce privește trăsătura originală a pita-
gorismului: suveranitatea Numărului, ceea ce în
vechime se numea arithmosophia, locul unde se
întâlneau speculațiile geometrice, armonice și cos-
mologice, legate de o dimensiune morală, religioasă
și mistică.  De la școala pitagoreică au rămas multe
determinări în care se regăsesc perechi, tabele ale
opoziției sau serii paralele izvorând din principii ire-
ductibile cum ar fi Limita și Nelimitatul, urmate de
Impar-par, Unul-Multiplul, Dreapta-Stânga, Bărbat-
Femeie, Repaos-Mișcare, Rectiliniu-Curb, Lumină-
Obscuritate, Bine-Rău, Pătrat-Dreptunghi. La prima
vedere poate părea un joc, un amestec între determi-
nări fizice, biologice, matematice și morale, impreg-
nate de o nuanță mistică; un joc universal al
corespondențelor. Învățătura esoterică a școlii pitago-
reice  ține de concepția aritmologică a existenței în
care fiecare ființă are propriul cifru. Cosmogonia
pitagoreică este articulată pornind de la patru simbo-
luri cosmice care ordonează cosmosul între Monadă
și Decadă: tetraktisul sacru, pentagrama, dodecae-
drul, numărul nupțial. Pitagoreicii aveau un adevărat
cult pentru Tetraktis, numărul care cuprinde primele
patru numere în progresie, 1+2+3+4, reprezentate
sub forma unui triunghi echilateral, simbolul pe care
pitagoreicii depuneau jurământul. Pentagrama era
semnul de recunoaștere între membrii confreriei;
dodecaedru simboliza cosmosul, pentru că putea fi
înscris într-o sferă, în vreme ce pente gamos, sau
„numărul nupțial” avea funcția de sinteză a tuturor
dimensiunilor simbolice ale pitagorismului.

Celebrele Versuri de aur sunt o compilație târzie
după Discursul sacru, datând din secolul al IV-lea
e.n.; renegarea scrisului ținea de regula secretului, de
refuzul de a transmite tuturor învățătura pitagoreică.
Tradiția ulterioară a esoterismului occidental s-a
inspirat neîncetat din pitagorism; amintim doar pe
Raimundus Lullus, Nicolaus Cusanus, Johannes
Reuchlin, Johann Valentin Andreae, Athanasius
Kircher, ca fiind câteva din verigile lanțului de aur al
pitagorismului. 
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PLIMBARE DE SEARĂ: 
SWANSEA, ȚARA GALILOR
Două siluete umbrite,
Una lîngă alta, precum îndrăgostiții,
Într-un decor roșu cinabru.

Apa estuarului,
Ca argintul topit, e neagră acum.
O vînătaie pe cer,

De sus plăpînde limbi de foc
în luna lui Gerar,
Vestesc înserarea 

Și totul se-nvăluie în flăcări.

LA CELESTINA: FEMEIA CU CATARACTĂ
(Tabloul lui Picasso la Young Museum, San Francisco,
August 2011)
Da, într-un ochi
este  luna.
O femeie în vîrstă.
O umbră crudă
în hainele-i cernite.

Dar este ochiul cel bun
Care cheamă
Spre el:
Suspicios de rece
Neștiind ce va vedea
Artistul.

CONCERT DE ADVENT,
LA BISERICA DIN LUXEMBOURG
Ritmurile tandre ale unui imn
Se revarsă peste adunare
Pianul lasă notele liniștitoare
Să atingă în noi întunecatele adîncuri

O dispunere perfectă de voci
Ajungînd la suflet.
Luminile ard clipele sacre.
Dincolo de cor, de altar.

Hristos suferă și acum
Pe Crucea-I eternă.

PODGORIA  ROȘIE, VAN GOGH
În  acea podgorie roșie ca sîngele,
Ai turnat un neam legat pe veci de pămînt.
Ai aprins soarele ca un blestem
făcînd să fiarbă durerea generațiilor

Cu trudă, cum la vale o ia lava.
Totul s-a aprins pe a minții tale paletă
Ajungînd la cerul sfînt, strălucitor.
Le-ai lăsat lor demnitatea?

Ai lăsat pînzele în lacrimi cu rana deschisă
Ca o scenă ciudată din care dragostea pierise;
Ai prins vraja care i-a-mbătat spre ziuă,
Urmele nunții, furtuna miresei.

NOAPTEA
Liniște deschizîndu-și
drumul prin eoni;
Naștere și moarte pe cupola
Veșniciei.
Sămînța stelei germinînd
formidabilul
și obișnuitul.
Lumină războindu-se cu întunericul,
Întunericul cu lumina.
Crescînd și murind,
Murind și crescînd,
Odată cu elementele-n desfășurare;
Limba fără cuvinte
A adevărului de a fi.
Universul
Desfăcînd creația,
Timpul fragmentînd
Opera de artă eternă
A Domnului Atotștiutor.

Prezentare și traduceri: Olimpia IACOB
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Unul dintre numele cele mai importante din isto-
ria Albaniei a fost Ismail Qemal1, care, după ce a
ocupat înalte funcții în Imperiul Otoman, a fost
determinant în proclamarea independenței Albaniei
în 1912 (un rol notabil, subliniat și de autor, jucând
albanezii din țara noastră), dar a cunoscut și destul
de bine România. 

Din cartea sa de Memorii mă voi opri la paginile
care reflectă cum s-au văzut prin ochii lui Ismail
Qemal, în postura sa de înalt funcționar al
Imperiului Otoman, diverse evenimente din secolul
al XIX-lea la care a fost, într-un fel sau altul, parte
România și la cele în care scrie despre întâlnirile
sale cu personaje de rezonanță ale istoriei noastre, în
primul rând cu Alexandru Ioan Cuza, Carol I și
Carmen Sylva.

Cartea este structurată în două părți: I. În slujba
Imperiului Otoman, și a doua, de mai mică amplitu-
dine, Albania și albanezii. 

În cele ce urmează ne vom referi la prima parte.
În primul capitol se referă la familie, la educația sa
ș.a. În al doilea, care cuprinde anii 1860-1867, un
subcapitol este România, un principat; Qemal scrie
(p. 20-21) cum abia intrat în funcție, pe „un post în
biroul de traduceri al Ministerului Afacerilor
Externe”, a fost de față când „Prințul Cuza abia
ajunsese la Constantinopol să fie învestit ca hospo-
dar al celor două principate surori ale Valahiei și
Moldovei”, „a sosit să-și prezinte omagiile
Sultanului. Era un interes aparte asupra acestei vizi-
te, pentru că Prințul, român prin naștere, era primul
care urma să fie desemnat prinț al celor două princi-
pate, fiecare având până acum propriul hospodar.
Am fost prezent la vizita oficială pe care Prințul i-a
făcut-o lui Mustafa Pașa, ca ministru fără portofoliu.
Am remarcat că Prințul i s-a adresat lui Mustafa

Pașa într-o limbă greacă pură și corectă, o limbă
care era cunoscută la acea vreme tuturor românilor
distinși”.

Apoi (p. 27-31), când a primit „de la Midhat
Pașa, atunci Guvernator-general al Vilaietului
Dunării (Bulgaria de azi)”, un „foarte dorit post la
Rusciuk, orașul capitală al vilaietului”. A plecat din
Constantinopol în mai 1866, când „evenimentele
din România erau din ce în ce mai complicate” (...)
„Cu două luni înainte Prințul Cuza fusese forțat să
abdice, și Locotenența Domnească2 (Regența celor
trei) care a guvernat țara împreună Ministerul
Național a trebuit să decidă ca succesor al său un
prinț străin. Prințul Carol de Hohenzollern (ulterior
rege al României), în pofida ezitării Regelui
Wilhelm, șeful casei, a acceptat tronul, și în partea
finală a lunii mai a ajuns în România, străbătând
Austro-Ungaria cu numele de Carol Ettinger. Poarta
a protestat, și a cerut Conferința care a avut loc la
Paris, pe tema autorității de a ocupa principatele
militar. Un corp de armată a fost concentrat la
Rusciuk sub comanda faimosului Sirdar Omer Pașa
(care fusese Generalisim al armatei turce în timpul
Războiului Crimeii). România, pe de altă parte, a
concentrat forțele sale armate, și ele au fost masate
la Giurgiu, opus Rusciukului. În pofida prezenței
celor două armate aproape față în față, comunicarea
între cele două țări a continuat normal. M-am dus la
Giurgiu să îl văd pe comandantul forțelor române,
colonelul Haralambie3, care era unul dintre cei trei
locotenenți domnești înainte de sosirea Prințului
Carol, și care era de origine albaneză. În timpul
conversației la prânzul oficial nu și-a ascuns față de
mine lipsa de încredere în trupele sale; se aștepta de
la ei să-și ia tălpășița la primul semn de bătălie. Am
repetat această opinie a comandantului român lui
Omer Pașa, care nu a fost surprins în nici un fel,
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deoarece el avusese deja ocazia să cântărească
valoarea militară a trupelor românești când a intrat
în București, în 1849. 

Conferința de la Paris a refuzat cererea Porții, iar
Prințul Ion Ghica, Ministrul Român de Război, a
pregătit calea pentru o întâlnire cu Ali Pașa, trupele
turce au fost retrase. Prințul Carol, fiind acum recu-
noscut ca Prinț al României, a venit la Rusciuk în
octombrie, în drum spre Constantinopol, și a fost
primit cu onoruri speciale de Midhat Pașa și
autoritățile civile și militare. S-a întreținut la un
prânz oficial cu Midhat Pașa și în aceeași zi a plecat
spre Varna, unde iahtul imperial îl aștepta să îl ducă
în capitală. Odian Effendi, directorul politic al vila-
ietului, și cu mine l-am acompaniat la Varna”.

În capitolul al II-lea mai sunt scurte referiri la
România; de pildă: „Insurecția cretană, și schimbarea
statusului politic al României, au încurajat liderii
comitetelor bulgărești, ale căror cartiere generale erau
la București, Iași, Galați, Brăila, și alte orașe
românești. Suportul moral și material oferit de
Societatea Pan-Slavă din Moscova și facilitățile date
de Ion Brătianu, Ministrul României, au fost un fel de
promisiune a succesului pentru bandele
revoluționarilor bulgari, care așteptau o oportunitate
pentru a intra în Bulgaria.”

Apoi, din nou, când Ismail Qemal vorbește despre
ceea ce numește „un eveniment de o excepțională
importanță și solemnitate pentru istoria Turciei” care
a avut loc în vara lui 1867, când sultanul Abd-ul-
Aziz, cu ocazia Expoziției universale de la Paris, a
călătorit în Europa”. A plecat de la Viena pe Dunăre
spre Rusciuk, prin Budapesta, unde Ismail Qemal și
Midhat Pașa s-au dus să îl însoțească. La sosirea la
Turnu-Severin, primul loc de oprire românesc, o solie
reprezentând pe Prințul Carol și Guvernul a prezentat
omagii sultanului. „Prințul” plecase la Rusciuk pentru
a-l întâlni pe suveran. „...Prințul Carol a fost primit
într-o audiență solemnă de Monarh”.

În capitolul al III-lea (1867-1871) citim din nou
despre țara noastră, într-un subcapitol Probleme cu
România. Și înainte, numele unor orașe dunărene sau
cel al Constanței („Kustendje”, anticul „Tomos”) sunt
pomenite în diverse împrejurări. De pildă, în secvența
despre Comisia Dunării, când Ismail Qemal Bey afla-
se că era numit Guvernator al Provinciei Dunării de
Jos și Președinte al Comisiei Europene a Dunării4 (p.
47-48 și urm.), dar nu a plecat imediat din Varna,

unde se afla atunci, pentru a ajunge acolo cu însărci-
nările legate de port și de altele la o etapă necesară.
Astfel, pentru că trustul „Strousberg (din Berlin), a
avut cea mai interesantă ofertă, Qemal a plecat la
București ca se semneze contractul cu reprezentanții
firmei, timp în care a avut o audiență la „Prințul
Carol”, când a întîlnit-o și pe „Prințesa Carmen
Sylva”, care, „aflând că un guvernator turc era la
București, a fost nerăbdătoare să mă primească și să-
și satisfacă curiozitatea. M-a primit într-o manieră
fermecătoare, așezată pe o canapea. Doi ani mai târ-
ziu, când am fost din nou la București, Prințesa m-a
primit din nou foarte amabil, și mi-a prezentat pe
micuța ei fiică, Prințesa Maria, care abia începuse să
meargă. Fizionomia Prințului Carol nu-mi era necu-
noscută. Ca fizic și caracter era în mod egal blând și
agreabil, și nu oferea nici un motiv să te aștepți la
rezultatele pe care lunga sa domnie le-a produs pentru
binele frumoasei sale țări. Contrastul dintre cei doi,
atât intelectual cât și fizic, era izbitor. Prințesa, cu o
statură impunătoare, și cu o frunte extraordinară și
proeminentă și ochi pătrunzători, făcea vizitatorului o
impresie puternică. Te-ai fi gândit la un fel de Safo
sau Corinne din Pădurea Neagră, mai degrabă decât
la regină a unui popor atât de calm și de liniștit ca
Dunărea care scălda țara sa”.

Venind, în 17 iulie 1870, vestea că Franța a decla-
rat război Germaniei, „toate activitățile noastre s-au
oprit”, atenția s-a concentrat pe acest eveniment.
Având în vedere și acțiunile Rusiei, „Guvernul oto-
man a luat toate precauțiile militare necesare, și a
concentrat trupe pe malul drept al Dunării. România,
deși Prințul ei era Hohenzollern, a asigurat Curtea
Suzerană că va fi de partea Turciei” în caz de conflict,
asigurări repetate Împăratului Franței, și dl.
Mavrogheni5 a fost trimis în misiune specială la
Londra să ajungă la o înțelegere cu Cabinetul” de
acolo. „O armată română de 30.000 de soldați (care
atunci nu era mult) a fost pregătită pentru orice even-
tualitate.”

Ulterior (p. 85, 86 și urm.), citim cum Bismark l-
a trimis pe Radowitz la Constantinopol, ca
„Însărcinat cu Afacerile”, cu „instrucțiuni pentru a
pregăti terenul pentru o înțelegere amicală, ținta aces-
teia fiind în principal legată de influența rusească” în
regiune. Radowitz venise recent de la București, unde
fusese consul-general.” „Era tânăr, activ, inteligent,
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avea avantajul că era căsătorit cu o rusoaică care i-a
servit ca un fel de passe-partout”. Fusese lovit în
amorul propriu, scrie Qemal, de faptul că la București
fusese ținta a tot felul de manifestări anti-germane ale
unei părți a populației române, „pe care Bismarck le-
a descris drept infame”. Iar „în timpul războiului
agenția a fost chiar lovită cu pietre de oameni care își
arătau simpatia față de Franța”. A avut și „o luptă
amară” pe problema „chestiunii căii Strousberg în
România”, căreia „Bismarck îi dădea o mare
importanță”. Astfel, Radowitz „pentru a un stimulent
amorului lui propriu, s-a referit la această problemă la
Sublima Poartă, pentru a da aceasta o decizie”. 

În capitolul V (1873-1876) este o secțiune intitu-
lată Independența României. Vorbind (p. 100-102)
despre politica lui Bismarck, care își „continua
manevrele pe terenul Orientului”, îl trimisese pe
confidentul său”, Contele Keudell6, să reprezinte
Imperiul German la Curtea Sultanului”, „principala
țintă era acum să aranjeze independența politică a
României, și încheierea unei convenții militare între
Turcia și România independentă. 

Dimitrie Brătianu, fratele lui Ion Brătianu, cu
care Bismarck continua să aibă cele mai strânse
relații, care era la Constantinopol cu emisarii
Cancelarului, era chiar el gata să deschidă negocie-
rile” dacă ar fi văzut că există șansa de „a ajunge la
rezultatul dorit”. „E bine cunoscut că Bismarck nu
și-a ascuns niciodată de Prințul Carol dorința și
speranța sa de a vedea România devenind Belgia
Orientului. Dar în momentul critic când Carol
Hohenzollern se lupta cu nemulțumiri și revolte în
țara sa, Bismarck nu a mers mai departe decât cu
încurajarea acestuia din punct de vedere moral și
sfatul de a rămâne în termeni buni cu Marele Vizir
Ali Pașa. Odată intrat în războiul cu Franța, el nu a
dorit să pornească o chestiune a României care ar fi
putut strica armonia care fusese stabilită între
Germania și Rusia. La vremea despre care vorbesc
acum, oricum, când Imperiul German era așezat pe
baze solide, și dușmănia dintre Bismarck și
Cancelarul rus creștea constant, Cancelarul de Fier
vedea în combinația amintită un avantaj serios. O
Românie independentă, unită într-o coaliție strânsă
cu Turcia, ar fi păzit-o pe cea din urmă de pericolul
unei agresiuni din partea Rusiei. Ar fi zăvorât și
barat drumul spre Constantinopol. Bismarck știa că,
doar câțiva ani înainte, Ali Pașa, într-o conversație

confidențială cu Contele Beust la Constantinopol, s-
a arătat el însuși dispus și chiar dornic să abandone-
ze România Monarhiei Habsburgice. Proiectul
României încorporate în Monarhia Danubiană, sau
chiar dobândindu-și independența sub asemenea
auspicii era, în ochii lui Bismarck, ca o presimțire a
unei alianțe Austro-Ruse, cu România fiind în acest
caz motivul și miza unei înțelegeri între cele două
Imperii Estice altele decât Germania.

Așadar, dacă ar fi putut exista mijloacele pentru
a ajunge astfel la independența României, prin
directă înțelegere între Curtea Suzerană și Vasal, el
ar fi putut, pe de o parte, să întărească poziția politi-
că a Imperiului Otoman, și, pe de altă parte, ar fi
împiedicat Austro-Ungaria să încheie orice alianță
cu Rusia. Eu însumi, la fel ca ministerele cu care am
examinat această combinație sugerată discret, am
recunoscut avantajele care ar fi rezultat pentru noi.
Dar, din păcate, instabilitatea guvernamentală și
frecventele schimbări ale miniștrilor au fost motive-
le care au împiedicat realizarea unei politici care ar
fi fost cu adevărat patriotice din punctul de vedere al
Turciei. Keudell, dezamăgit, a fost rechemat de la
Constantinopol și trimis la Roma. Din nou, în ajunul
războiului Ruso-Turc, același Dimitrie Brătianu a
însărcinat la Constantinopol cu sarcina de a pleda
cauza neutralității Principatului România. Eram
atunci Secretar General al Ministerului Afacerilor
Străine, și am lucrat din greu în această direcție. Dar,
din nou, stupiditatea Porții și o ciudată și nefericită
fatalitate a pricinuit distrugerea unui aranjament
care ar fi putut fi un semnal valoros pentru Turcia în
războiul contra Rusiei.

Cum toată lumea știe, independența României a
devenit un fapt împlinit în 1878, dar atunci rezulta-
tul nu a fost pentru a proteja Turcia împotriva
Rusiei, ci mai degrabă a avut efectul contrar, de
vreme ce Basarabia a devenit provincie rusească, și
Rusia a luat, de asemenea, brațul Chilia al Dunării.”

În capitolul IX (1877-1884) un subcapitol se
numește Războiul Ruso-Turc și poziția României.
Conjunctura în regiune se complicase din nou.
Midhat Pașa fusese îndepărtat, tensiunile dintre
Rusia și Turcia escaladau, Puterile aveau interesele
lor, a venit protocolul Conferinței de la Londra care
părea o soluție de salvare pentru Turcia. Dar, urmare
a acțiunilor părților, mai ales ale otomanilor, descri-
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se de Qemal, lucrurile au escaladat, a izbucnit răz-
boiul, „de parcă ar fi fost inevitabil”. Și, „pentru a
doua oară, s-a ridicat chestiunea neutralității
României. Țara aceea era îngrijorată să-și păstreze
neutralitatea, și ar fi fost un imens avantaj pentru
Imperiu. M-am străduit din toate puterile și am folo-
sit toată influența mea să o asigur, dar Poarta, aflând
despre convenția forțată dintre România și Rusia,
i-a declarat război primei, ceea ce mi s-a părut apo-
geul erorii politice”. Apoi, scrie Qemal, lucrurile
s-au precipitat, urmare poziției sale a fost exilat...

Mai apare apoi o tangențială referire la țara noas-
tră în capitolul XII, când în 1892, sultanul îi solicită
lui Ismail Qemal, revenit la Constantinopol, opinia
despre reformele necesare în Imperiu. Acesta scrie
în „memorandumul” său despre „propunerea unei
federații”, „un mare stat Oriental”, sub oblăduirea
Turciei (p. 216-217): „o înțelegere între statele bal-
canice în ideea unei alianțe defensive și a unui acord
economic, preludiul constituirii unui mare Stat
Oriental: România, Serbia, Muntenegru, Grecia și
Bulgaria”. Și, scrie Qemal, având în vedere acțiunile
Rusiei care ar conduce „popoarele din Balcani”, să
privească asta „ca pe anularea independenței lor
naționale”, ale Austriei – „statelor balcanice le-ar fi
teamă că le-ar absorbi toate resursele lor economi-
ce”, „Turcia ar putea servi drept centrul în jurul
căruia să se grupeze statele balcanice.” 

Paginile acestea poartă, cum e și firesc, amprenta
modului în care a interpretat Ismail Qemal diverse
aspecte, în măsura felului în care a putut avea acces
la unele informații, cum le-a sintetizat și înțeles,
cum a văzut el toate acestea în postura sa de înalt
slujbaș imperial, inclusiv de Președinte al Comisiei
Dunării. Dar a cunoscut multe despre țara noastră,
situația de atunci din regiune, și a avut și posibilita-
tea să întâlnească pe cei doi domnitori ai României,
Cuza și Carol I. Aceste aspecte le-am urmărit, în pri-
mul rând, dar nu numai, în prezentarea acestei cărți
cu Memoriile lui Ismail Qemal, el însuși un personaj
important al Imperiului Otoman, și de primă mărime
în istoria Albaniei.

_______________
The Memoirs of Ismail Qemal Bey, edited by

Sommerville Story, with a Preface by William Morton
Fullerton, Constable an Company Ltd, Londra, 1920, 410
p.

Note:
1. Regăsim numele lui în forma Qemali, Qemal,

Kemal.
2. Și aici, și pe parcursul cărții sunt și unele imprecizii.

Aici, de pildă, între altele, în original este „princely lieute-
nancy”.

3. În original: „Karalambi”. Este vorba despre Nicolae
Haralambie.

4. Câtă vreme Turcia a fost în posesia Dunării,
navigația liberă a fost asigurată. Dar după, Rusia, prin
Tratatul de la București, din 1812, a preluat malul stâng,
până la Chilia; Prin Tratatul de la Ackerman (1826), brațul
Sulina; și prin Tratatul de la Adrianopol gurile Brațului
Sfântul Gheorghe, gurile fluviului au fost neglijate și au
devenit imposibile pentru navigație. Articolul 15 al
Tratatului de la Paris a declarat liberă navigația pe Dunăre
și pe gurile sale; și prin termenii articolului 16 o comisie
din 7 delegați, câte unul pentru fiecare stat, era numită pen-
tru a indica și îngriji ca să se facă cele necesare pentru a
menține Dunărea navigabilă de la Isaccea la gurile sale. (n.
– ed. I. K.)

5. Petre Mavrogheni (n. 1819, Iași). A fost reprezentan-
tul României la Istanbul (30 septembrie 1882 - 28 ianuarie
1885).

6. Robert von Keudell (1824-1903); politician german,
diplomat, a fost în relații strânse cu Bismarck.
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Balul marilor premii literare hexagonale din
2021 s-a încheiat cu Interallié, decernat lui
Mathieu Palain, la al doilea tur de scrutin, pentru
romanul Ne t’arrête pas de courir (Nu te opri din
alergare), apărut la editura L’Iconoclaste. Scriitor
și jurnalist la Libération, tânărul de 33 de ani, s-a
făcut remarcat cu doi ani în urmă pentru talentul
său de portretist, după publicarea primului roman,
Sale gosse, care a fost un succes de public. Prin
acest al doilea roman, Palain – care se declară, de
altminteri, extrem de surprins de decizia juriului -
își reafirmă gustul pentru imersia în realitatea ime-
diată a faptului divers, în consonanță cu pasiunea
sa pentru jurnalism, concretizată în seria de emi-
siuni consacrate violențelor conjugale pe postul
France Culture. Fără a face neapărat conexiuni
malițioase, să precizăm, totuși, că Mathieu Palain
va integra juriul Interallié începând cu acest an,
succedându-i prozatoarei Irène Frain…

Textul premiat – un hibrid între anchetă jurna-
listică și narațiune – se ocupă de viața lui
Toumany Coulibaly, fost campion al Franței la
400 m sală, în 2015, și surprinzător delincvent,
arestat pentru furturi în serie, în ziua în care împli-
nea 30 de ani. Băiatul născut într-o familie nume-
roasă originară din Mali, tată tânăr și familist
devotat, este un individ excepțional, după spusele
tuturor celor care l-au cunoscut. Palain și
Coulibaly au mai multe lucruri în comun, nu doar
anul nașterii, ci și copilăria într-un același cartier
de periferie, în Essonne, unde însă nu s-au întâlnit,
sau pasiunea pentru sport, pe care doar unul și-a
împlinit-o, înainte de a o călca în picioare. Cartea
este fructul unor îndelungate discuții în vorbitorul
închisorii unde s-a aflat până de curând fostul atlet
și unde scriitorul l-a vizitat vreme de doi ani, în
fiecare zi de miercuri, după un prim mesaj din par-

tea lui Palain, care a rămas fără răspuns vreme de
un an de zile. 

Coulibaly este în continuare o enigmă, nu e
limpede nici astăzi de ce un sportiv de
performanță, căruia lumea abia i se deschidea, a
ales să-și spulbere toate șansele, trăgându-și o
cagulă pe ochi, după fiecare victorie, și pornind
(neînarmat) să jefuiască farmacii și tutungerii, ală-
turi de câțiva amici de cartier cu care copilărise și
pe care nu-i putea refuza. Campion de zi, infractor
de noapte. Dr. Jekyll și Mr. Hyde. „Își spune că
acolo a început cariera sa de hoț, atunci când,
prima dată în viață, i-a fost rușine pentru mama
lui. Ar fi putut să-și promită să fie bogat și celebru,
să-i cumpere o casă, o mașină, să-i umple buzuna-
rele cu bancnote. În loc, și-a spus, voi fura pentru
ea”. Dar Mathieu Palain consideră că acum îl
poate înțelege, iar discuțiile purtate au dat naștere
unei curioase, dar frumoase prietenii. 

Mai interesantă, poate, decât cartea însăși e,
dintr-o perspectivă de sociologie a lecturii, trece-
rea realității în ficțiune și apoi înapoi în realitate,
căci cei doi protagoniști – autorul și personajul
principal – nu au dezvoltat doar o relație de
amiciție, ci și de deslușire a unui încâlcit raport al
unui om cu propria realitate. Chiar atunci când te
știi vinovat – și e, fără discuție, cazul lui Coulibaly
– oglinda în care te privești singur îți întoarce, de
obicei, o imagine măcar încețoșată, dacă nu
înfrumusețată a propriei povești. Altceva e când te
privești în privirea celuilalt. Or, fostul sportiv a
citit cartea, iar reacția lui, redată de Palain, a fost
complexă, desfășurată pe mai multe paliere. I-a
povestit scriitorului că, într-un prim moment, i-a
fost foarte greu să o citească, o deschidea, parcur-
gea câteva rânduri și o închidea, petrecând apoi
nopți albe meditând la cele citite. Dar a rezistat, a
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continuat lectura până la capăt și a ajuns nu doar
să o accepte, ci chiar să o susțină, participând la o
serie de discuții publice împreună cu autorul.
Multe dintre lucrurile văzute în text i-au displăcut
profund, dar a sfârșit prin a admite că aceea este
într-adevăr povestea lui.

La polul auctorial, și Palain a trecut printr-o
experiență cu totul aparte, care l-a determinat să-și
pună întrebări inconfortabile despre locul și rolul
jurnalistului, sau despre rațiunile obsesiei sale
pentru închisoare. În numeroasele interviuri acor-
date după decernarea premiului, scriitorul a vorbit
deschis despre riscurile unei proximități potențial
amăgitoare și distorsionante a unui jurnalist pentru
„subiectul” său. Alături de Coulibaly, a experi-
mentat și el trăirea pe care o cunosc mai toți cei
care se ocupă prea mult timp și prea îndeaproape
de ceva sau cineva: distanța se estompează până la
dispariție, frontierele devin poroase, excesul de
empatie tinde să deformeze percepția, subiectivi-
tatea se instalează și alungă răceala observatoru-
lui. După propriile-i mărturisiri, pentru Palain,
cartea a fost dintre cele în care, povestindu-l pe
celălalt te povestești pe tine. În ce-l privește, și
pentru Coulibaly a fost perturbator demersul aces-
ta pe parcursul căruia s-a văzut transformat în
punctul central al unui text care e mai mult anche-
tă jurnalistică decât roman, ficțiunea oferind, în
principiu, un ecran protector, posibilitatea atenuă-
rii unor „colțuri” abrazive, sau autoiluzionarea că
scenele cele mai dure provin din imaginația auto-
rului. Și nu este cazul aici. E drept că Mathieu
Palain mai atinge o problemă a scrierilor postmo-
derne, anume hibriditatea revendicată, refuzând să
fie clasificat ca un jurnalist de investigație sau ca
un scriitor de ficțiune, considerând că, atâta vreme
cât povestește istorii adevărate, nu vede de ce s-ar
priva de modalitatea cea mai bună de a o face,
anume forma narațiunii. Literatura realului, ca
subgen, este de altfel la mare căutare în ultimii
ani, iar conjuncția stilului jurnalistic cu cel
tradițional romanesc a devenit un mod privilegiat
de interogare a societății contemporane.

Critica a avut doar cuvinte de laudă după
apariția cărții. Astfel, în numărul din 28 octom-
brie, Mohammed Aïssaoui scria în Le Figaro litté-

raire: „Nu e de ajuns să spui că Ne t’arrête pas de
courir este o poveste de o bogăție incredibilă și că
îmbrățișează cu brio atâtea teme esențiale, umane
și sociale. Este mai cu seamă cartea unei frumoase
întâlniri”. De fapt, cartea încearcă să răspundă
unei întrebări care îl preocupă de mai mult timp pe
autor: de ce unii o scot la capăt, reușesc să se
smulgă din ambianța oclusivă a acestui topos
aparte care e periferia marilor orașe, și alții nu? În
orice caz, din nostalgia sportului de performanță și
prietenia cu un delincvent misterios s-a născut o
narațiune plină de adrenalină, care accelerează la
fiecare pagină. Și e greu de spus până la urmă cine
și de ce fuge. Senzația de clarobscur îți rămâne
lipită de suflet când ieși din carte. Și, probabil, nici
Mathieu Palain nu caută cu adevărat răspunsul
definitiv, precis, rațional. Presupunând că există.
„Toumany, și mi s-a părut interesant și din acest
punct de vedere, nu fură pentru bani. Banii nu au
nici cea mai mică importanță pentru el. Fură pen-
tru plăcerea de a fura și asta e foarte derutant”.
Cum, când și de ce iese la suprafață partea de
umbră din noi? Întrebarea subzistă.
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În Antichităţile de la începutul toamnei 2017
ne bucuram împreună de un Libellus de dentibus
(„Mic tratat despre dinţi”), scris de
Bartholomaeus Eustachius din San Severino şi
oferit nouă în ediţie bilingvă de latinista Ana-
Cristina Halichias. După cinci ani, găsim un nou
motiv de încîntare într-o carte despre şah, „pri-
mul manual de şah tipărit pe teritoriul
României”. Dincolo de fascinanta poveste a
acestui joc, ale cărui origini îndepărtate rămîn,
cel puţin în parte, prea puţin cunoscute, ne aflăm
în faţa unor date care aşază şahul pe harta noas-
tră, recompunînd într-o altă perspectivă aureola
de mister a începuturilor. În absenţa datelor con-
crete, atestarea unor termeni în româna veche, pe
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, sugerează o
posibilă familiaritate cu acest sport. Importat în
oraşele din Banat şi Transilvania, şahul s-a răs-
pîndit tot mai mult în veacul următor. În
Moldova şi Ţara Românească ajunsese încă din
secolul al XVII-lea „şatrandjiul”, adus din Orient
(India, Persia), pe filieră rusească, dar şi turceas-
că. O primă lucrare românească – „Giocul
şatranci” – datează din 1838 şi este traducerea
unui text despre care nu există informaţii; aceas-
tă versiune se păstrează în manuscris, la
Biblioteca Academiei Române, unde a ajuns
odată cu biblioteca lui Nicolae Iorga.

Lucrarea editată şi tradusă acum de Ana-
Cristina Halichias este „cea mai veche carte de
şah tipărită pe teritoriul României”. Acest vade-
mecum, tipărit la Oradea de tipograful episcopal
Ioan Baptista Balent, urmează „metoda domnu-
lui Philipp Stamma, de neam arab, proaspăt
maestru”. Ediţia franceză apăruse la Paris, în
1737; i se datora celui mai faimos jucător de şah

din Europa vremii, sirianul Philipp Stamma, cel
care a introdus notaţia algebrică. După ce se
mutase în Italia, Stamma a renunţat la varianta
arabă a jocului (şatrandj), deprinzîndu-se cu
şahul occidental şi dobîndind o faimă crescîndă,
la Paris şi Londra: aici a publicat, în 1745, „The
Noble Game of Chess”, versiune îmbogăţită a
cărţii din 1737, transpusă la rîndul său în germa-
nă, italiană şi olandeză.

Traducerea latinească de la Oradea datează
din anul 1784 – de fapt, 1783, după cum
demonstrează, convingător, autoarea acestei edi-
ţii bilingve. Nu doar convingătoare, ci de-a drep-
tul pasionante sînt observaţiile lingvistice din
paginile de deschidere: rapide, precise, memora-
bile. Tot aşa cum memorabilă este descrierea
însăşi a „jocului cu piese” (scrupi), asemănător
unui război, pe al cărui cîmp de luptă (abacus)
„se află un fel de oşti mititele, aşezate una în faţa
celeilalte, într-o anumită ordine; de ambele părţi
se pun la cale felurite capcane, se dau atacuri, au
loc lupte, duşmanul îl urmăreşte pe duşman”; se
înfruntă oşteni de rînd (milites gregarii, piones),
turnuri (turres), cai (cavalli), alergători (curso-
res), rege (rex) şi regină (regina).

___________
Informationes speculativae et practicae de ingenioso et

artificiali scruporum lusu, schach vulgo sic nuncupato.
Explicaţii teoretice şi practice despre ingeniosul şi meşte-
şugitul joc cu piese, numit şah în limba populară. Ediţie
bilingvă îngrijită de Ana-Cristina Halichias, Paideia, 2021.

172172 CONVORBIRI  LITERARE

Ioana COSTA

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E

A N T I C H I T Ã Þ I  A C T U A L E



Cum arată – la modul ideal – dialogul dintre
doi oameni cu simțirea asemenea? Prima imagi-
ne care-mi vine în minte este o fotogramă din
filmul de televiziune al lui Alexandru Maftei, Fii
cu ochii pe fericire. A fost difuzat de TVR pe la
sfârșitul anilor 90, iar nu în sălile de cinema,
pentru că nu a primit sprijinul necesar gonflării.
Așa că – în ciuda subiectului incitant, în ciuda
interpreților de renume (Dorel Vișan, Dan
Condurache, Marcel Iureș, Șerban Ionescu, Tora
Vasilescu, Maria Ploae, Mircea Diaconu,
Monica Ghiuță, Medeea Marinescu, Dinu
Manolache, Dragoș Pâslaru ș.a.), în ciuda felului
surprinzător de elegant de a povesti cinemato-
grafic (într-o conjunctură sufocată estetic de
mizerabilism) – a trecut aproape neobservat. 

Filmul este povestea unei reuniuni de clasă.
Personajele jucate de Dragoș Pâslaru (Mihai) și
Dinu Manolache (Petru) se reîntâlnesc după
vreo douăzeci de ani de la absolvirea liceului,
timp în care nu s-au mai văzut. Unul vine (din
Franța, unde se stabilise) ca să-și vadă foștii
colegi pentru ultima oară (e bolnav în faza ter-
minală), celălalt revine în țară (din SUA, unde îl
alungaseră „șobolanii roșii” după ce fusese
recalcitrant și stătuse o vreme la închisoare) ca
să publice un volum de memorii. Nu-și vorbesc
aproape de deloc. Nici nu e nevoie. Se înțeleg
atât de bine și fără vorbe. Și, mai ales, contras-
tează puternic cu toți ceilalți foști colegi de clasă
– cu toții niște guralivi parveniți și blazați,
risipiți prin cele patru zări. Mihai e încă un entu-
ziast, un luptător pentru dreptul de a te exprima,
de a nu te lăsa înrobit de perfidia manipulării
prin media. Petru e doar un nostalgic, se bucură
(în tăcere) să retrăiască, în gând, anii de liceu

alături de cei care cândva, i-au fost colegi. 
Mă gândesc adesea la efectul toxic pe care îl

au „formatorii de opinie” din jurnalism de fieca-
re dată când încearcă să te atragă în plasa lor de
păianjen – pentru că (nu-i așa?) zarurile sunt
aruncate, opiniile deja formate, opțiunile osifica-
te. Așa cum se întâmplă în mascarada interviului
„dezvăluitor” (și înscenat) din filmul lui Maftei,
unde jurnalistul supervedetă Pitulice (Marcel
Iureș) îl „deconspiră” pe, chipurile, privilegiatul
(și, vai, naivul) Mihai, care – în anii „de tristă
amintire” – primise viză de SUA. În plus (partea
cea mai dureroasă, depășită în ridicol doar de
climatul excesiv de legalist-suspicios în care
trăim), mai e și deprinderea de a te lansa în
vorbe, vorbe, vorbe. (Dar aici are și interlocuto-
rul/spectatorul partea sa de vină pentru că uită de
vechea zicală ce ne învață să nu ne amestecăm în
tărâțe.) E ca un reflex al tipului de cinema
„implicat”, „activist”, „social” care nu lasă
niciun loc, fie el cât de mic, pentru contemplare,
pentru analize și sinteze. De parcă el, regizorul
sau jurnalistul „angajat” în demersul acesta fără
întoarcere, s-ar speria ca nu cumva adrisantul
(spectator, interlocutor, spectator) să aibă o clipă
de răgaz cât să-și permită luxul unei minime
îndoieli în raport cu lozinca/ideologia la modă.
Jurnalismul de tip cultural ar putea oferi altceva
și chiar oferă, atunci când cel care îl practică este
interesat să înțeleagă fenomenul cultural, nu să-
l ștampileze (și radiografieze justițiar) strict
politic. Goana aceasta după „senzațional”, după
„înfierarea” a tot ceea ce e „vechi”, „perimat”,
„desuet” în comportamentul oamenilor și al
societății din „noua normalitate” în curs de
„implementare”, a devenit normă generală.
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Acum, albul e negru și invers, iar obsesia pentru
mult râvnitul „rating” pare neostoită. Supus
„ratingului” e inclusiv (sau mai ales) departa-
mentul de știri, care te-ai aștepta să se ocupe cu
informarea – așezată, echilibrată, echidistantă,
necontaminată de ideologiile la modă. Nu altfel
se întâmplă lucrurile în The Network/ Rețeaua
(1976). Mă întreb câți din jurnaliștii de azi au
văzut sau au înțeles tragismul din filmul lui
Lumet. Și cărui jurnalist i-a dat de gândit perico-
lul „amoralității” extrem de profitabile și al
încăpățânării de a călca peste cadavre (ca să
ajungă în top) de care dă dovadă acolo persona-
jul interpretat de Faye Dunaway (șefă de
redacție la departamentul de știri) în clipa ei de
sinceritate. Atunci când iubitul – speriat de
cinismul ei, vrea să se întoarcă la nevasta pe care
o abandonase – se pregătește să-și facă bagajele
și s-o părăsească, iar ea îl roagă să nu plece.
Pentru o clipă lasă de înțeles că știe cât e de
abjectă, de odioasă, și cât ar fi de pustie după
plecarea lui. Dar numai pentru o clipă – atât cât
a auzit cu urechile ei că setea de putere o va dis-
truge – îi și pasă. 

Mă gândesc iar la Dragoș Pâslaru aka Pr.
Valerian, la ceea ce povestise că – la începutul
anilor ’90 – auzise de la un preot. Atunci când îl

întrebase ce anume se putea face (printr-o
acțiune politică, organizată) pentru scoaterea
țării la mal după lunga rătăcire pe mările atâtor
ideologii eșuate, acesta i-a răspuns categoric:
„Nimic, nu înțelegi? Nu se mai poate face
nimic!!”. Și totuși, de peste 30 de ani – când
vine vorba să votăm – îi credităm ba pe unii, ba
pe alții, pentru a fi la final dezamăgiți de toți.
Câțiva izbutesc, totuși, să facă haz de credulita-
tea lor. Ca în teatrul lui Ion Luca Caragiale. Sau
ca personajele din filmul lui Denis Arcand, Les
Invasions barbares/ Invaziile barbare (a se citi:
neopăgâne), care-și amintesc de toate „-ismele”
pe care le-au susținut și votat. Poate că ieșirea
din labirintul ideologiilor depinde, nu în ultimul
rând, chiar de capacitatea noastră de a înțelege
ceea ce personajul lui Dragoș Pâslaru din Fii cu
ochii pe fericire spune la un moment dat:
„Ideologiile sunt cameleonice”. Iar fericirea,
adevărata fericire, ce se află în altă parte decât
sub luminile reflectoarelor din platourile televi-
ziunilor, e foarte asemenea „nebuniei” din purta-
rea „cavalerilor tristei priviri” fără de care, abia
atunci, am înnebuni… 
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Argumentele lui Bartók
din Convorbiri literare

Cum am precizat, prima culegere de folclor
realizată de Bartók a apărut în seria Din viața
poporului român, publicată de Academia Română
sub titlul Cântece poporale românești din comitatul
Bihor (1913). 

Sigur, preocupări serioase ale muzicienilor
români pentru creația tradițională arhaică au existat
înaintea lui Bartók, însă el a dovedit o rigoare
nemaiîntâlnită, o rapiditate de lucru, o viziune
comparativă în analiza materialului documentar ce au
părut unora neverosimile. Un avantaj esential pentru
Bartók a fost fonograful ca instrument de lucru, avan-
taj pe care înaintașii săi nu l-au avut. Probabil că
informații disparate, mai mult sau mai puțin conclu-
dente despre pregătirea sa profesională, despre el ca
om, ca apartenență etnică au alimentat neîncrederea
unor muzicieni din România. Rar întâlnești un om
atât de pasionat încât să învețe repede o limbă străină
(în acest caz, limba română) pentru a înțelege
semnificația versurilor din melodiile populare, să
suporte din buzunarul propriu expedițiile folclorice,
costul materialelor necesare (cilindri și discuri de
fonograf). Obișnuita reținere față de un confrate
adept al principiilor, al tehnicilor de cercetare noi nu
poate fi ignorată. În plus, Bartók era cetățean
maghiar, de la care nu toți muzicienii (concetățeni
sau români) așteptau determinare, obiectivitate în
cercetarea tradiției noastre populare, animozitățile de
ordin politic din secolul al XIX-lea se perpetuaseră în
deceniul și jumătate trecut din cel următor, afectând
în mod diferențiat și lumea muzicală. Așa s-au justi-
ficat în epocă unele reacții adverse. Nu le voi prezen-
ta pe toate. Am ales doar schimbul de replici între un
oarecare O. Pursch și Bartók din trei motive: avem la
dispoziție confesiunea rigurosului etnomuzicolog
despre concepția și modalitățile sale de lucru, textul a
fost publicat în revista Convorbiri Literare, reprezin-

tând un document la care s-a făcut o dată referire1 dar
nu a mai apărut în presa timpurilor următoare, nici nu
și-a găsit comentariul. 

Opiniile radical negative despre volumul Cântece
poporale românești din comitatul Bihor au fost pub-
licate în revista lui Artur Gorovei Șezătoarea.
Material de folklor, volumul al XIV-lea din februarie
1914 la paginile 186-188.2 După ce menționează
câțiva folcloriști români (Alexandru Berdescu,
Dimitrie Vulpian, Teodor Burada, Gheorghe Dima,
Dumitru Georgescu Kiriac), O. Purchs argumentează
de ce culegerea lui Bartók […] pentru noi românii,
nu prezintă tocmai mare interes. 

Scrierea cântecelor, după părerea mea este foarte
defectuoasă și asta din următoarele cauze: 

a) lipsește mai în toate acea caracteristică a cân-
tecului românesc: „ritmul”. 

b) lipsește cu desăvârșire măsura și în același
cântec sunt amestecate toate măsurile, ca: ¾, 2/4,
5/8, 2/8 și multe alte amestecături de măsuri alan-
dala. […] D-sa spune în prefața lucrării amintite că
a cules aceste cântece în patru săptămâni. Aceasta
dovedește că culegerea s-a făcut foarte pripită
deoarece nu cred că un culegător care vrea să dea
ceva bun și complet să poată culege la fața locului
într-un timp așa de scurt, fie chiar cu fonograful, un
număr așa de mare de cântece. / Folcloristul literar
ca și cel muzical trebuie să fie un bun cunoscător atât
a limbei cât și al caracterului poporului de la care
face culegeri și tocmai aci cred că este partea slabă
a domnului Bartók.3

În altă ordine, culegerea își are valoarea ei numai
atunci când este culeasă de la cunoscători sau
competinți, adică de la lăutari, cari cu toate
schimbările introduse în arii și poezii, totuși au
păstrat muzicii noastre caracterul specific al muzicei
românești.

Altă necunoscută pentru O. Pursch era în 1914
credința lui Bartók în autenticitatea folclorului
țărănesc, arhaic, nu a celui lăutăresc, încă foarte apre-

175175CONVORBIRI  LITERARE

Alex VASILIU



ciat de societatea maghiară a timpului (Bartók,
cetățean și muzician maghiar, cunoștea foarte bine
această situație) și în cea românească, dovadă rân-
durile acestui recenzent, realitate pe care comenta-
torul din revista românească Șezătoarea o confirma
scriind „cu toate schimbările introduse [de lăutari ] în
arii și poezii”. Criticul din revista publicată la
Fălticeni, Șezătoarea, afirma în continuare: 

Majoritatea cântecelor culese de domnul Bartók
au intonația cu totul falșă și e caracteristic la
Domnia întrebuințarea așa de deasă a quartei
mărite4 fa – si, și de alt fel, acest interval se
întâlnește foarte rar în ariile românești deoarece
tonalitatea specifică uzitată este gama armonică
minoră.

În paragraful următor al recenziei, Pursch s-a con-
trazis afirmând mai întâi:

Muzica națională românească, tocmai pentru că
are melodiile foarte complexe, cu greu i se poate
aduce o orchestrație mai complicată; dovadă Horile
și Brâurile noastre. 

Apoi a scris:
Cântecele culese de domnul Bartók, dacă într-

adevăr au fost cântate așa cum au fost scrise, apoi
numai melodioase nu sunt și ar da un certificat de
sărăcie melodioasei noastre muzici naționale. 

Se poate înțelege din aceste afirmații că, la nivelul
anului 1914, destui cercetători mai mult sau mai
puțini avizați ai folclorului românesc, printre care
autorul articolului, Pursch, nu efectuaseră expediții
minuțioase de culegere a melodiilor de ascultare și de
joc, nu analizaseră comparativ elementele melodico-
ritmice din zona Bihorului pentru a sesiza diferențele
dintre carac-teristicile românești și cele maghiare.
Acestea din urmă existând, fără îndoială, datorită
apartenenței spațiului geografic respectiv la vechea
Ungarie, dar fără a le înlătura pe cele românești.
Oricum, populația din acest spațiu era considerată
oficial atunci la Budapesta „naționalitate con-
locuitoare”, deci, implicit, i se recunoșteau caracter-
isticile de limbă și cultură. În plus, scriind cuvintele
„dacă în adevăr au fost cântate așa cum au fost
scrise”, Pursch arunca îndoiala răuvoitoare asupra
pregătirii muzicale academice solide, asupra
onestității fundamentale a lui Bartók, atât de riguros
încât transcria cântecele imediat ce le asculta, apoi
verifica ce scrisese pe portativ derulând de mai multe
ori înregistrarea, inclusiv la viteză mică, pentru a nu
scăpa nici o notă din motivul central al melodiei și

din ornamentele (melismele) expuse vocal sau instru-
mental. Cu siguranță, criticul acerb din revista
Șezătoarea nu era bine informat nici despre cultura
muzicală academică, nici despre tehnica de culegere
și studiu ale melodiilor tradiționale, de care s-a
învrednicit Béla Bartók.

În ce privește latura armonică, Pursch expunea
următoarea „lege”: 

Înainte de toate, orice cântec trebuie astfel așezat
și pus pe note, ca să se poată armoniza; ori, în felul
cum sunt scrise „cântecele domnului Bartók”, este
exclusă cu totul posibilitatea unei armonizări […].

Reamintind că Bartók aprecia în mod fundamen-
tal melodiile arhaice, sătești, care, spre deosebire de
cele din repertoriul lăutăresc, nu aveau și nu suportau
adaosuri armonice, voi preciza că formele pure, foar-
te vechi, păstrate în ținuturile greu accesibile
influențelor de orice fel până în jurul anilor 1930, au
fost cercetate și apreciate la superlativ de etnomuzi-
cologii timpului discutat aici, de urmașii lor, toate
colecțiile importante alcătuite de Constantin Brăiloiu,
Sabin Drăgoi, Tiberiu Brediceanu, George Breazul,
Harry Brauner, Emilia Comișel și mulți alții dove-
dind, prin cântecele transcrise, prin înregistrările
sonore, prin comentariile însoțitoare prevalența
melodiilor originale neafectate de armonizări.
Încărcarea melodiei arhaice, țărănești, avea să se
practice mai târziu, începând din 1949, dar aceasta
este altă temă de discuție. 

Încă un element muzical criticat în comentariul
despre colecția cântecelor populare românești din
Bihor a fost ritmul. Pursch a privit problema ca un
muzician academic, îndiguind pulsul ritmic asime-
tric, liber, al melodiei tradiționale pulsației metrice
uniforme, încadrabilă măsurilor folosite în partituri
de compozitori și orchestratori. 

Domnul Bartók vorbește de „tempo rubato”, dar
acest timp nu este înțeles în sensul fără măsură, și
apoi cel mai celebru exemplu este însuși Chopin,
care a stabilit că „tempo rubato” se adoptă cu price-
pere la mișcarea măsurată.

Singura scuză a comentatorului din 1914 poate fi
considerată astăzi noutatea tipului de cântec înfățișat
de Bartók în culegerea sa și analizarea acestuia de
către recenzent prin „grila” de cunoștințe muzicale
academice. Nimeni nu ar implica acum comentariului
melodiei tradiționale, arhaice, țărănești, din oricare
zonă etnoculturală, criteriile unui compozitor roman-
tic, de muzică academică, fără legătură fundamentală
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cu creația populară, chiar dacă poartă celebrul nume
Chopin! Concluzia și întrebarea din finalul recenziei
sunt aspre:

Culegerea domnului Bartók nu prezintă nici un
interes și din ea nu putem trage nici un folos pentru
folclorul muzicii noastre naționale. De ce nu s-a dat
însărcinarea de a culege unui Vidu, Dima,
Brediceanu sau altor muzicanți de seamă din
Transilvania, care, desigur, ar fi făcut lucruri de
folos?

Evident, comentariul total negativ a provocat răs-
punsul lui Béla Bartók. Nu neaparat pentru că a fost
foarte critic, ci pentru că a dovedit, cum vom vedea,
insuficiențele de cunoaștere, inadecvarea analizei la
exigențele maxime ale etnomuzicologului Bartók, la
specificul actului muzical arhaic, țărănesc. Dreptul la
replică nu a fost acordat tot de revista Șezătoarea,
unde a apărut articolul critic, nu știm de ce, însă
publicarea argumentației-răspuns în revista
Convorbiri Literare a dat mai multă vizibilitate
concepției lui Bartók despre cercetarea folclorului,
opiniile sale de mare competență găsindu-și locul
într-o publicație prestigioasă, de superioară difuzare.
Răspunsul său merită cunoscut integral pentru că
luminează personalitatea, valoarea unui cercetător
care a pus bazele științei etnomuzicologiei românești,
principiile și tehnicile sale de studiu fiind validate de
timpul trecut până astăzi. Reproduc în continuare
aproape întreg răspunsul lui Béla Bartók pentru că
agumentele sale au fost expuse tranșant, clar, obiec-
tiv, cu bun simț. 

1)Domnul critic susține că: „scrierea cântecelor
e foarte defectuoasă” fiindcă „lipsește mai în toate
acea caracteristică a cântecului românesc - ritmul”
și „lipsește cu desăvârșire măsura și în același cân-
tec sunt amestecate toate măsurile ca: ¾, 2/4, 5/4,
2/8 etc.”. Motivarea cea dintâi a domnului critic e o
declarație de diletant. Sub „ritm” adică înțelegem o
grupare a notelor de lungime deosebită într-o formu-
lă cu înțeles hotărât; în înțelesul acesta însă, „rit-
mul” nu lipsește din nici o bucată a colecției, fiindcă
în fiecare melodie se grupează notele deosebite într-
o formulă de înțeles hotărât. Iar a doua motivare
conține o contrazicere, căci: ori lipsește cu
desăvârșire5 „măsura”, și atunci în una și aceeași
melodie nu pot fi amestecate măsuri deosebite, ori nu
lipsește deloc măsura, și numai în cazul acesta pot fi
amestecate diferite măsuri în una și aceeași melodie.

În legătură cu această observare destul de confu-
ză, prin care domnul critic în tot cazul vrea să spună
că s-a notat rău ritmul în melodie, suntem siliți a da
anumite deslușiri asupra felului cum trebuie notat
ritmul doinelor românești. La melodiile poporale rit-
mul e dat6: culegătorul trebuie să constate numai
lungimea relativă a notelor, apoi trebuie să pună
liniile de măsură înaintea tonurilor cu accent.
Culegătorul de fapt a și constatat destul de punctuos
partea cea dintâi, avem dovezi palpabile, respectiv
auzibile: cilindrii fonografici. Era foarte bine dacă
domnul critic, înainte de a arunca acuzația gravă a
notării greșite, ar fi examinat el însuși aceste dovezi
eclatante. 

Renunț la reproducerea cu semne și notații strict
musicale, a modului cum vedea Bartók notarea
exactă, minuțioasă a ritmului în funcție de silabe,
pentru a-i urmări în continuare argumentația:

Caracteristica doinelor este tocmai ritmul puru-
rea schimbăcios, iar nu cel neschimbat al ritmului de
joc. Acest ritm schimbăcios, în opunere cu tăgădui-
rea domnului critic (care, se vede, e de credința că
numai ritmul de dans e ritm adevărat), e totuși ritm.

Cel ce voiește să înghesuie melodia doinei în rit-
mul rigid de dans, din punct de vedere al folclorului
în muzică, e adevărat falsificator, fiindcă aceasta se
poate întâmpla numai în urma falsificării raportului
de note. Dar notarea melodiilor poporale trebuie să
redea chipul cântecelor poporale cât se poate de
fidel. 

2) A doua afirmare a domnului critic e că 371 de
cântece nu se pot colecta în chip conștiincios în curs
de 4 săptămâni, nici chiar cu ajutorul fonografului.
Răspunsul culegătorului e că se pot aduna chiar și
mai multe – în timp potrivit, adică iarna, când toți
sătenii sunt pe la vetrele lor. Iarna se poate lucra de
dimineață până seara. Pentru colectarea unei melo-
dii cântate se cer cam 20 de minute: până ce
cântăreții își gândesc melodia trec 5-10 minute, nota-
rea ține 5-8 minute, înregistrarea pe cilindrii fono-
grafului 2-3 minute.

Firește, dacă culegătorul e slab cunoscător al
muzicii, melodiile acestea cu ritm complicat, numai
după ce le-a auzit de 30-40 de ori e în stare să le
noteze, ori dacă are urechi atât de rele, încât e nevoit
să caute mai întâi singuraticele tonuri pe vioară ori
pe un instrument portativ cu clape, natural că va
trece chiar și un ceas până va pune ceva pe note. Nici
nu amintim că pe un astfel de culegător nedestoinic îl
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vor părăsi cântăreții pierzându-și răbdarea. Probabil
că domnul critic numai astfel de culegători cunoaște.

Colectarea muzicii instrumentale (fluier, cimpoi
etc.), firește, merge cu mult mai repede, fiindcă
siguranța absolută a cântărețului face de prisos nota-
rea momentană; pe de altă parte are mai puțină
nevoie de „gândire” înaintea fiecărei bucăți fiindcă
în calitate de oameni de meserie în muzica de joc au
totdeauna un repertoriu întreg în cap. În curs de 6-7
ceasuri se pot aduna cam 20 de cântece, iar în curs
de un ceas cam 10 melodii instrumentale, va să zică,
adunând pe zi 8 ceasuri, cam 30 de bucăți. Dar s-a
întâmplat că, în 24 de ceasuri, culegătorul a adunat
105 melodii. Lucrul acesta s-a întâmplat în comuna
Paucineșd (com. Hunedioarei, cercul Hațegului7),
unde în 26 dec. 1913, de la 5 d.a. până în 27 d.a. ora
5 a reușit să culeagă 45 de melodii de joc (după
fluier), 28 de colinde (cu text lung) și 32 de alte cân-
tece. (Cele 60 de melodii cântate vocal au fost puse
pe note chiar atunci. Martor e preotul local Victor
Boca.)

Că aceste notări momentane nu sunt „pripite”, ci
destul de desăvârșite, servesc drept argumente urmă-
toarele: adesea se întâmplă, culegătorul merge înain-
te de amiază fără fonograf la casa țăranului, notează
8-10 melodii; după amiază merge din nou cu fono-
graful ca să le înregistreze pe cilindru. Atunci culegă-
torul fluieră melodia notată, ca astfel cântărețul să-și
aducă aminte melodia cântată. Reproducerea de obi-
cei pricinuiește mare mirare ascultătorilor: „Ce iute
a învățat domnul cântările noastre!”. Deși „domnul”
nu le-a învățat, nici nu le știe, ci numai le-a citit din
caietul de note făcute înainte de amiază. (Menționez
că dacă nu reproducem melodiile cu precizie,
cântăreții de la sate nu le recunosc). Martor e, între
alții, Teodor Bucin, învățătorul din Urișul de sus
(com. Mureș-Turda). Astfel, deci, în timp de iarnă,
într-o lună se pot culege cam 900, nu doar 371 de
melodii.

3) A treia obiecțiune a domnului critic:
culegătorul nu cunoaște îndeajuns nici limba
română, nici „caracterul poporului român”. Mai
întâi de toate pretindem arătarea pozitivă a
greșelilor, din care să se înțeleagă cele afirmate. În
ce ne privește, răspundem astfel:

Notarea punctuală a melodiei nu are neaparată
trebuință de cunoașterea unei limbi, ci pretinde o
singură condiție, dar de asta e neaparată nevoie:
culegătorul să fie om de muzică. Așezarea liniilor de

tactare [a ritmului] în cazul doinelor nu pretinde atât
cunoașterea limbii cât, mai ales, simțul corect al
scandării versului. Dealtfel, culegătorul, care tocmai
din dragoste pentru muzica românească a învățat și
învață și acum limba română, știe atâta românește ca
să poată nota textele îndeajuns de corect. Iar dacă
cineva este în stare să noteze într-o limbă poeziile
rostite în diferite dialecte, nu i se poate imputa că ar
avea prea puține cunoștințe de limbă în așezarea lini-
ilor de măsură [a ritmului], lucru ce pretinde mai
puțină cunoaștere a limbii respective. 

4) Altă observație a domnului critic este că
melodiile trebuiau culese de la „lăutari” fiindcă
aceștia au păstrat mai curat caracterul muzicii
românești. E lucru știut că „lăutarii” sunt, mai peste
tot în Ardeal și în Țara Românească, țigani. Într-un
cuvânt, domnul critic, în calitate de român, prețuiește
mai mult cunoștințele muzicale ale țiganilor decât ale
românilor. Culegătorul, regret mult, dar se simte
nevoit să-l contrazică și să declare că, la realizarea
culegerii cântecelor poporale române cel mai auten-
tic izvor este, totuși, poporul român. Cu lăutarii
țigani numai în cazuri extreme putem sta de vorbă, și
chiar atunci, pe cât posibil, numai în privința muzicii
de dans, pentru că ei întortochează toate melodiile, le
schimbă ritmul „pe țigănește”, melodiile auzite în
alte ținuturi ori pe la case domnești le aduc în
mijlocul poporului, într-un cuvânt strică stilul
muzicii cu adevărat populare.8

Prin tot ținutul Pădurenilor (Hunedoara) e
necunoscută vioara împreună cu lăutarii țigani9.
După părerea domnului critic, aici culegerea este cu
neputință, deci nu trebuie făcută, deoarece poporul
român lipsit de patronatul țigănesc, nu e în stare să-
și păstreze limpede și fidel muzica strămoșească. 

5) Altă îndoială grea este că în cea mai mare
parte a melodiilor din Bihor se găsește cvarta mărită.
Aici, dovezile decisive sunt cilindrii de fonograf.
Deci, dacă domnul critic nu a auzit încă țăranca din
Bihor cântând, fără îndoială că îi este necunoscută o
astfel de intonație, pe care domnia sa o numește
„falsă”. Dar procedeul criticului nu este științific,
dacă, nefiind orientat în cauză, aruncă în față
învinuirea de falsificare pe motiv că, în afară de
Bihor, nu a auzit nicăieri că poporul cântă în acest
fel, prin urmare nici în Bihor nu se poate! Dacă dom-
nul critic nu admite intonația intervalului de cvartă
mărită să nu-l învinuiască pe culegător, care nu a
făcut altceva decât a notat fidel ce a auzit, să



învinuiască țărănimea română din Bihor, care
intonează melodii cu intervale de cvartă mărită!

6) Criticul afirmă că melodiile aceastea „numai
melodioase nu sunt și ar da un certificat de sărăcie
melodioasei noastre muzici naționale.” (Făcând
insinuarea urâtă „dacă în adevăr au fost cântate așa
cum au fost scrise.”) Prima parte a afirmației este
expresia obișnuită a diletanților într-ale muzicii, la
care apelează când vreo operă – de obicei, de mare
valoare – nu le place. Pentru omul de muzică10,
„melodios” este un cuvânt destul de defăimător. Știm
că acest cuvânt caracterizează lumea laică ușoară11,
„melodioasa” muzică de operetă, cupletele, cânte-
cele naționale – artificiale, într-un cuvânt, drojdia
muzicii12. Invers, aceeași lume laică [pentru care] o
fugă de Bach reprezintă superlativul frumosului și al
artei muzicale, o înfierează spunând „nu este
melodioasă”. Din acest punct de vedere, al domnului
critic, observația sa este foarte măgulitoare pentru
melodiile românimii din Bihor! De gustibus non est
disputandum! Domnului critic nu-i place deloc muz-
ica românilor bihoreni; culegătorul însă susține că
este poate cea mai minunată muzică poporală pe
întreg teritoriul Ungariei13, care, judecată chiar la
modul absolut, este atât de fermecătoare încât ar
putea fi admirată de toți oamenii de muzică ai
Europei – firește, însă, nu de diletanți.

7) Domnul critic arată chiar de ce nu sunt fru-
moase melodiile bihorene: fiindcă „influența
ungurească în părțile Bihorului a fost copleșitoare
asupra caracterului muzicii românești.”Aici trebuie
să strigăm un „hands off”! Constatarea caracteris-
ticii muzicii populare maghiare cred că trebuie să o
lăsăm acelora care se îndeletnicesc cu muzica
populară maghiară. Firește, de cumva un învățat
român a adunat cel puțin atâtea cântece populare
maghiare câte românești – cam 3000 – atât cât a
adunat până acum culegătorul „Cântecelor din
Bihor”, în cazul acesta și învățatul român are dreptul
să vorbească despre caracteristica muzicii populare
maghiare. Însă după câte se vede, domnul critic nu s-
a îndeletnicit cu culegerea cântecelor populare
maghiare, iar din colecții n-a putut cunoaște
proprietățile acestei muzici din motivul că o colecție
bună, clară și bine împărțită nici nu a fost tipărită.
(De nu cumva din Rapsodiile lui Liszt sau din cânte-
cele țiganilor de la oraș vrea să constate
proprietățile muzicii populare maghiare, care fiind
toate artificiale, nu au nimic de a face cu folclorul.)

Culegătorul însă, dimpotrivă, nu a cules numai cân-
tece românești, ci și cel puțin tot atâtea cântece
ungurești, cunoaște și mai multe din manuscrise aut-
entice, astfel că are dreptul de a se pronunța cu
privire la însușirile muzicii populare maghiare. De
aceea culegătorul declară că bucățile citate de dom-
nul critic „și multe altele” nu au nici cea mai mică
urmă de influență maghiară. Domnul critic de bună
seamă crede despre [o anumită formulă ritmică,
indicată în text cu note de valori ritmice diferite] că
sunt specific maghiare, dar se înșeală, pentru că
acestea se află în mare parte și în muzica slovacă.
90% din melodiile cântate de poporul din
Maramureș au deasemenea acest „ritm de dans”
(asta o dovedește și domnul Tib. Brediceanu14, care a
adunat acolo vreo 120 de melodii cu text notate în
acest ritm). Prin urmare domnul critic, în calitate de
român, strigă un „pereat” asupra melodiilor popu-
lare românești din Bihor și Maramureș fiindcă, după
părerea domniei sale, sunt maghiare. Cu alte cuvinte,
vrea să lipsească românimea de o mare parte a teza-
urului muzical românesc popular fiindcă, nu știm pe
ce bază științifică, constată că acelea sunt pur
maghiare. 

8) O altă scădere este că „așezarea cuvintelor se
vede cât de colo că este făcută de un om care nu
cunoaște limba română.” Cu durere trebuie să
declarăm că cel, sau mai bine zis cei care au așezat
cuvintele au fost țăranii din Bihor, nicidecum
culegătorul. Pentru că el numai sub acele note a
putut scrie cuvintele, note pe care le-au cântat țăranii
(dovezi sunt cilindrii fonografici). Deci, după domnul
critic, țăranii români din Bihor nu știu bine
românește.

9) Afirmația „în cântecul românesc silaba finală
a cuvântului e pusă pe o cadență sau pe o coroană”15

este atât de absurdă încât nici nu merită dezmințită.
Cine va asculta chiar și numai un țăran român din
Ardeal cântând, se va convinge îndată de contrariul. 

Spre sfârșitul însemnărilor publicate în numărul 1
(313) din ianuarie 2021 al revistei Convorbiri
Literare (pag. 185-186) am precizat că pregătirea
muzicală solidă în domeniul muzicii academice (de
compozitor, pianist și profesor la Academia regală de
muzică din Budapesta), siguranța corectitudinii
muncii de etnomuzicolog, având ca rezultat aprecier-
ile superlative ale majorității folcloriștilor români, nu
l-au împiedicat pe Béla Bartók să accepte sugestiile
sau criticile argumentate, obiective, bazate pe o
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pregătire cel puțin egală cu a sa, critici emise de cole-
gi din România. Mai mult, Bartók a fost întotdeauna
dispus să-și recunoască neîmplinirile, să le corijeze
cât de repede i-a fost posibil. Un exemplu remarcabil
apare și în răspunsul la recenzia lui O. Pursch, publi-
cat în Convorbiri literare din 1914. Pasajul merită
reprodus pentru că ilustrează în mod strălucit profe-
sionalismul, obiectivitatea, spiritul de dreptate ale lui
Bartók.

Colecția „Cântece din Bihor” într-adevăr are
unele lacune, defecțiuni, dar nu ne putem mira, căci
este cea dintâi colecție mai mare de felul acesta, care
se bazează pe studierea de tip folcloric și sistemati-
zarea muzicii populare românești. Iar a deschide căi
noi fără a greși e aproape cu neputință. Curios este
că domnul critic tocmai din adevăratele greșeli n-a
observat nici una. Din punctul de vedere al folcloru-
lui este greșeală:

1) că nu este însemnat exact la fiecare bucată
izvorul culegerii melodiei (numele cântăreților, vârs-
ta și ocupația lor; 2) că rapiditatea prezentării nu
este dată cu metronomizare punctuoasă; 3) că
notarea câtorva melodii contrazice așezarea liniilor
de măsură amintite la punctul 1 al acestei replici; 4)
că singuraticele [tipurile independentele de] melodii
(doine, colinde, bocete, cântece de nuntă, hore) nu au
fost grupate pe categorii. Aceste greșeli pe de o parte
ușor se pot îndrepta, pe de altă parte în colecțiile
următoare vor lipsi cu desăvârșire.

În încheiere ținem încă o dată să respingem cu
toată hotărârea acuzația, ce se ascunde după fiecare
șir al criticei, că [s-au] notat fals melodiile.
Culegătorul este gata de a merge cu oricine în vreun
sat din Bihor și să se ia la întrecere în punere pe
note; de cumva s-ar afla cineva, care acolo, la fața
locului, ar putea și ar ști nota mai bine și mai repede
melodiile cântate de țărani, culegătorul este gata să
se lase pentru totdeauna în viitor de orice studiere a
muzicii poporale. 

Béla Bartók16

Lectura textului semnat de eminentul muzician
Béla Bartók limpezește câteva idei importante pentru
momentul 1914, rămase valabile după 108 ani:

1) caracterul românesc al creației muzicale arhai-
ce, sătești din Bihor

2) cunoașterea limbii române de către muzicianul
maghiar – calitate importantă pentru comunicarea cu
țăranii bihoreni și înțelegerea textelor din versurile

populare
3) departajarea criteriilor de culegere, notare și

comentariu ale melodiilor din folclor, altele decât
cele folosite în muzica academică 

4) rigoarea profesională, cinstea, obiectivitatea
care l-au determinat pe Bartók să lumineze valorile
folclorului românesc înfruntând adversități în țara sa
și în România, valori conforme unității spirituale a
românilor – concept transformat peste 5 ani de la
aparița Culegerii de cântece populare românești din
Bihor (1913) în realitate factuală, confirmată pe harta
României Mari (1918). 

Note:
1. Francisc László – Béla Bartók și muzica populară a

românilor din Banat și Transilvania. Editura Eikon, 2003.
2. Citatele care urmează sunt ortografiate conform nor-

melor gramaticale actuale. 
3. Pursch nu aflase ori nu voise să țină seama că în anul

publicării cântecelor din Bihor (1913), Bartók învățase
limba română. Dealtfel, articolul de răspuns publicat de
Bartók în Convorbiri Literare, reprodus în a doua parte a
acestui episod, este o dovadă fără echivoc. După cum se
poate observa din recenzie, Purchs nu era chiar un perfor-
mer al limbii române, textul său conținând repetări de
cuvinte și cacofonii. 

4. Intervalul muzical de cvartă mărită.
5. Sublinieri A.V.
6. Este fix.
7. Conform împărțirii teritorial-administrative din

1914.
8. Béla Bartók și-a expus aici încă odată concepția de

etnomuzicolog, foarte nouă în 1914 și pentru mediul muzi-
cal românesc, potrivit căreia valoarea folclorului unui
popor nu se află în repertoriul lăutăresc ci în creația arhai-
că, anonimă, țărănească. 

9. La vioară nu cântă și lăutarii țigani și țăranii.
10. Pentru profesionist.
11. Publicul larg.
12. Opinia lui Bartók a fost mult prea aspră!
13. ...din anul 1914.
14. Tiberiu Brediceanu: 1877-1968. Compozitor, fol-

clorist român.
15. „Semnul care, pus deasupra unei note, sau unei

pauze, indică prelungirea valorii acelei note sau pauze”. Cf.
Dicționar de termeni muzicali online.

16. Convorbiri Literare: Observări despre muzica
poporală românească, nr. 7-8, 1914, p. 703-709
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Lafcadio Hearn, Kokoro. Păreri și ecouri despre
viața interioară japoneză, Editura Ascendent,
București, 2021, 206 p.

În 2016, în martie, semnalam în
„Convorbiri literare”, cartea
Lafcadio Hearn, Kokoro, traducere
de N. Amălinei, apărută la PIM, în
Iaşi, în același an. Anul acesta a
apărut o a doua ediție, cu titlul
Kokoro. Păreri și ecouri despre
viața interioară japoneză, la editura
bucureșteană Ascendent. Voi rea-
minti doar câteva lucruri. 

Lafcadio Hearn (1850 – 1904), născut în Lefkada, a
copilărit în Irlanda, familia sa a emigrat în SUA. A prac-
ticat mai multe meserii, a intrat în jurnalistică ş.a..
Stabilindu-se în 1877 la New Orleans începe să citească/
să scrie şi despre texte/ scrieri budiste şi/ sau sanscrite.
Stă doi ani în Indiile de Vest (corespondent pentru
Harper’s Magazine). În 1890 este trimis corespondent
în Japonia. Impresionat, renunţă la slujba sa, ajunge să
lucreze (graţie lui Basil Hall Chamberlain, care avea
influenţă în Arhipelag) ca profesor de engleză la şcoala
din Matsue, pe coasta de nord a ţării, apoi la
Universitatea Imperială din Tokyo şi la Universitatea
Waseda. Se căsătoreşte, devine cetăţean japonez, îşi ia
numele de Koizumi Yakumo, trece la budism… trăieşte
până la moarte în Japonia.

Prin scrierile sale despre Arhipelag, locuitorii aces-
tuia şi viaţa lor, ajunge să fie apreciat de japonezi (deşi
nu era din cale afară de cunoscut acolo în timpul vieţii),
peste ani citit şi tradus în întreaga lume. Amintim câteva
din cărţile sale: Glimpses of Unfamiliar Japan, 1894,
Out of the East: Reveries and Studies in New Japan,
1895, Gleanings in Buddha-Fields: Studies of Hand and
Soul in the Far East, 1897, Japanese Fairy Tales, 1898,
In Ghostly Japan, 1899, Japanese Lyrics, 1900, Kottō:
Being Japanese Curios, with Sundry Cobwebs, 1902.

Cititorilor români numele lui le-a fost cunoscut de
timpuriu. Amintim, de pildă, că în „Ţara Bârsei”, revistă
care apărea la Braşov, sub egida „Astrei”, în numărul 3,
din anul III, mai-iunie 1931, Gabriel Zare semnează un
text de câteva pagini, intitulat Perspective asuprea
Japoniei, cu menţiunea „după Lafcadio Hearn” (notând
că a consultat „următoarele opere de L. Hearn: Au Japon
spectral, Kokoro, Le Japon inconnu, La lumière vient de
l’Orient, Le Japon, Pages éparses des litteratures étran-
ges, Lettres japonaises). G. Călinescu, în Cartierul
Joshiwara, îl citează și pe Lafcadio Hearn.

Despre cartea pe care o semnalăm, compusă în ora-

şul Kobe, autorul scria: „Lucrările ce compun acest
volum vorbesc mai mult despre viaţa interioară decît
despre cea socială din Japonia – motiv pentru care ele au
fost grupate sub titlul Kokoro (inimă). Scris cu caracte-
rul de mai sus, acest cuvînt semnifică, de asemenea,
minte, în sensul emoţional; spirit, curaj, determinare,
sentiment, afecţiune, iar sensul interior – exact cum se
spune în limba engleză the heart of things.” (Kobe, 15
septembrie 1895)

Pe de altă parte, în scrisorile sale, nota că deşi cărţile
lui ajunseseră să se bucure „de o considerabilă atenţie în
Anglia” şi în America şi, de pildă, Out in the East făcuse
o puternică impresie, nu ştie la ce se poate aştepta în ce
priveşte Kokoro, care e mai degrabă o carte „nebună”.

Dincolo de „subiecte/ ce spun” povestirile din
Kokoro, între aspectele care m-au interesat a fost şi
modul în care vedea Lafcadio Hearn cum ar putea merge
mai departe Japonia, ce se va întâmpla cu felul japone-
zilor de a fi, modul lor de viaţă care îi face atât de dife-
riţi, cum este/ cum va fi atitudinea lor faţă de străini,
cum va fi japonezul viitorului ş.a. Fiecare text în parte
este, în felul lui, o oglindă a modului în care a înţeles
Hearn Japonia. 

Semnalăm, așadar, și această ediție a volumului al
său, pe care acum îl avem în limba română graţie efor-
tului lui Neculai Amălinei.

Lina Codreanu, Vremea de sub gene, prefață
(Nedormirea somnului) de Theodor Codreanu, Tipo
Moldova, Iași, 2021, 206 p.

În colecția „Opera omnia”, seria „Poezie contempo-
rană” a editurii ieșene Tipo Moldova a apărut anul trecut
volumul de debut în poezie al Linei Codreanu.

Viața e un spectacol aparte în
care pășim ceas de ceas, zi de zi fără
să știm ce ne hărăzește „scenariul”.
Dar cei care am jucat o vreme în
acest „spectacol” știm că este și
ceva numai al nostru, pe care îl
putem chiar „folosi”, când ajungem

în momente de cumpănă sau de fericire, undeva pe par-
cursul „scenariului”, ca să retrăim „totul” sau chiar ca să
scriem „povestea” completând „golurile” cu felul în
care vede sufletul nostru asta: „cufărul” amintirilor.

Sigur, ca orice alt text, și acestea pot fi lecturate în
propria grilă de înțelegere/ visare a fiecăruia dintre citi-
tori. Eu așa am lecturat volumul Linei Codreanu, chiar
dacă sunt două cicluri cumva diferite: primul, Rotiri,
mai compozit, ca o călătorie pe un drum în mai multe
cercuri care se suprapun, al doilea în care Umbrele se
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leagă în acel șirag al „poveștii” pe care o rescriem cu
cerneala amintirilor iubirilor, pierderilor, fericirilor și
durerilor. Le-am „așezat” în lectura mea între primul
(Ritmuri) și ultimul poem (Exercițiul muririi). Și, astfel,
am pătruns într-o lume în care m-am „întâlnit” cu autoa-
rea cum, într-o dimineață, trezindu-se, cu ochii căutând
„în oglindă/ umbra vieții/ plictisiți” întrebându-se „ce n-
am văzut?”, cu Ion Gh. Pricop, „heracliteanul” „născo-
cit” „doar în partea/ de dincolo să curgi/ filiform și
nesfârșit/ mână-n mână cu moartea”, dincolo de timp.
Ori cu clipe de iubire și visare. Sau cu tatăl autoarei, pe
când era în Siberia, și pe care îl apăsa, îl obseda, îl urmă-
rea nesomnul, „în coloana de prizonieri”, cum „mergea
dormind.../ câte un camarad veghea să nu se împiedice/
de vreun trunchi de copac retezat de schije” ori „de
vreun trup de om răpus de neputință”. Poate că mergea
alături de unchii mei, de-„au făcut” războiul și lagărul,
cum îmi spuneau, așa că am simțit în oasele amintirilor
mele „realcătuite” din cele povestite de ei, cele scrise
despre tatăl autoarei, „Ulise/ rătăcit în istorie”. Am
înțeles, cu gândul la mamaia, care și-a așteptat soțul și
frații să vină de la război, cum „numai mama Penelopa,/
veghind casa și copii,/ (...) vorbea cu el prin întuneric”,
și de aceea „numai acasă eroul și-a recucerit liniștea
somnului”. Doar dragostea și acasă îl pot smulge cu tru-
pul și sufletul din infernul său.

Apoi mai sunt și acele clipe despre cum se
„răcorește sufletul/ în caz de incendiu/ în jurul inimii” și
îți dorești să te ascunzi, împreună cu persoana iubită, cu
gândul la ea, „în uitarea uitării”, și, astfel... 

Sau am citit într-un poem, Autumnală: „Mă strecor
în mine/ plutindu-mă în/ apa amintirilor./ Înfășurată-n
arămiu,/ zbor în frunze,/ mă topesc în brume,/ mă tăinu-
iesc/ sub carapacea firii”.

De sub această „carapace a firii” des-tăinuiește Lina
Codreanu fragmente din propria lume, cea dinlăuntru,
cea cu iubiri și păsări care, și ele, „au ghiers”, cu „gân-
dul visului/  ori visul gândului/ depinde/ în ce parte a cli-
pei ne găsim”. Cu drumurile prin Siberii infernale, cu
„dorul numai miere”, ce „se așază unde vrere”, căci (în
vers ducând cu gândul la folclor) „dorul-foc e piatră
grea”, cu părinți, cu toamna mamei și toamna autoarei,
cu clipa aceea care s-a îmbolnăvit, deși fără să poarte
mască, ca noi toți zilele acestea. Cu frunze de azi ori de
altădată care „bat la geamul inimii” „și-și caută mugu-
rii”, cu sentimentul curgerii vremii peste noi, căci
„nimic nu mai e la fel”, cu... Dar, încă știind că timpul
pentru viață, al „humei lumești” nu e isprăvit. Iar uneori,
mă gândesc și eu cum „în livada anilor” mei, în grădina
mamaiei mele, tot la fel cum scrie Lina Codreanu, „în
locul zarzărului” din care curge și azi spre mine dulceața
din amintirile copilăriei, printre ale „povești de nisip”

„crescuse un salcâm Falnic și drept.”
Nu e un volum monocrom/ monoton nici din punct

de vedere tematic, nici al frazării poetice, al vocabularu-
lui folosit. Lina Codreanu a scris aceste „destăinuiri”,
care generează/ re-cheamă emoții sentimente și în sufle-
tul cititorului, fără a se „molipsi” de vreun trend,
așezând cuvintele în expresii cu amprentă personală (de
tipul „arc purgatorial”, „cearcănul lunii”, „vremea de
sub gene” ș.a.), pe „alei pistruiate” de vers, căutând prin
„vraiștea vremii” acele „locuri” din sufletul ei în care
păstrează, proaspete, așa cum se aștern în poem, toate
acestea. Rotiri. Toate se rotesc între început și apăsarea
finalurilor, de la naștere, pe drumuri de iubire și de dure-
re, de la „dușii mei”, printr-o „nemărginită iubire”, la
gândul visului ori visul gândului”. Umbre. Deși „nimic
nu mai e la fel” cu fiecare clipă care trece, timpul
„humei lumești” nu e isprăvit, mai e loc de iubit și de
visat. De adunat amintiri, „vreme sub gene”. Și de scris,
căci acest volum al Linei Codreanu mă determină să
cred, ca și Theodor Codreanu, că poezia românească
poate să fi dobândit încă o voce care merită ascultată, o
autoare care merită citită.

Iulian Pruteanu-Isăcescu, Muzeul George
Topîrceanu. Din istoria casei cu amintiri de pe strada
Ralet, prefaţă (Ultimul popas al chiriaşului grăbit) de
Valentin Talpalaru, Editura Muzeelor Literare, Iaşi,
2020, 132 p.

În oraşul nostru (și în localități
apropiate) muzeele sunt un dar de
preţ pe care l-am primit de la înain-
taşii noştri (scriitori importanți, deși
astăzi „dispar” din manuale” și noile
generații de dascăli nu le mai „reco-
mandă” copiilor), despre care s-au
mai scris volume, e drept (reamin-
tesc unul semnalat aici, Constantin
Parascan, Acasă la Ion Creangă.

Humuleşti – Neamţ şi Ţicău – Iaşi, Editura Panfilius,
Iaşi, 2008), dar acum au parte de o binevenită „serie” cu
caracter monografic. 

Până acum Iulian Pruteanu-Isăcescu a publicat patru
astfel de volume, dedicate Bojdeucii, muzeelor „Vasile
Pogor”, „Constantin Negruzzi (de la Hermeziu) – pe
care le-am semnalat deja în rubrica noastră, și aceasta,
despre muzeul „George Topîrceanu”. 

Așadar, semnalăm și această carte, pe scurt, în tonul
rubricii, remarcând câteva aspecte: autorul nu este preo-
cupat să consemneze explicit eventualele erori/ omisiuni
făcute de alții care au scris despre acest subiect, vorbește
(selectându-și sursele pentru documentare) despre
Topîrceanu, într-o trecere rapidă, de la nașterea sa (la
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Azilul „Elena Doamna” din București, în 1886) și până
la, cum spune Valentin Talpalaru în cuvintele sale de
început, „ultimul popas al chiriașului grăbit”.

Structura cărții (după prefață): George Topîrceanu
(1886-1937) (cu subcapitole despre nașterea sa, apoi
Demostene Botez, „De vorbă cu dl. G. Topîrceanu”,
Otilia Cazimir: „Ți-aduci aminte, Teofile...”), Istoria
casei cu amintiri despre strada Ralet nr. 7 (Casa cu
amintiri despre strada Ralet nr. 7 – redacția și
administrația revistei săptămânale „Însemnări ieșene”,
1919), „Balada chiriașului grăbit” – o scurtă istorie a
odăilor în care a locuit George Topârceanu, Casa cu
amintiri despre strada Ralet nr. 7 a devenit muzeu), și, în
final, sursele ilustrațiilor și bibliografia selectivă. Sunt
amintite în carte „peripețiile” prin care a trecut casa și
cum a fost salvată de la demolare ș.a.

O carte în care cititorii interesați pot găsi multe deta-
lii și despre casa muzeu (care, scrie autorul, „a avut
multe de suferit din cauza nepăsării; astfel, citează dintr-
un articol din 1994, din „Opinia”, semnat de Lucia Pop,
cum după 1968, Rămasă fără supraveghere, ea se degra-
dase complet”, riscând, din cauza stării sale, să fie
demolată, aidoma multor altor edificii din Iași),
Topîrceanu, un „iremediabil ieșean”, și vremurile în
care a trăit.

George Sicoe-Vidreanu, Recitindu-l pe La
Fontaine/ En relisant La Fontaine, prefață: Jean Louis
Curriol, cuvânt pe coperta a IV-a: Mircea Tomuș, ediție
bilingvă română – franceză, Editura Eikon, București,
2021, 88 p.

Încep prin a spune m-a interesat
ideea de la care a plecat George
Sicoe-Vidreanu, de a „aduce la zi”,
de a prezenta unele „capodopere
clasice într-o viziune contempora-
nă”, multe dintre ele fiind, în timp,
„prelucrate”, după vremurile lui
Esop, scrie autorul, de Ronsard, La
Fontaine ș.a. Iar Jean Louis Curriol
remarcă faptul că „parodierea lui La

Fontaine și a personajelor sale” (pentru că acelea ale lui
George Sicoe-Vidreanu sunt, în viziunea traducătorului,
„clonele simpatice și hilare” ale ilustrului înaintaș fran-
cez) înseamnă, în fond „preluarea procedeului
„întrebuințat de creatorul inegalabil al fabulelor
Greierele și furnica” ș.a. Sunt și alte cuvinte de aprecie-
re ale traducătorului, dar și la adresa limbii române, „un
fel de latină modernă”.

După cum ne spune și autorul în argumentele sale,
aceste pagini nu sunt scrise neapărat în maniera lui La
Fontaine, deși George Sicoe-Vidreanu păstrează formu-

la rimată, dar parodia  este o „oglindire”/ transpunere
contemporană, la zi, de sus până „jos”, la morală. De
pildă, în parodia la cunoscuta La cigale et la fourmi/
Greierele și furnica, autorul român („rivalul valah”
„strălucit”, cum zice Jean Louis Curriol), se discută des-
pre simbrie, gaj, dobândă la procente, paypal sau vira-
mente... iar morala „Are un sens trist./ Când duci o viață
de artist,/ Când existența-i un calvar/ Și ești dator la
cămătar.” Astfel, mai citim desper vulpea stresată, barza
care a primit, însetată fiind, apă plată, iezii care se uită
prin vizor și sună la vânător ș.a. „Inovațiile” (acea
„transpunere modernă”) țin, așadar, logic, mai puțin de
aspectele formale (deși putem discuta și aici unele
diferențe), cât de limbaj, de vocabularul folosit. Sigur,
nu peste tot aceste aspecte sunt atât de „apăsate”, deși nu
lipsesc cu totul. De pildă în Dreptatea leului sunt abia
simțite astfel de tente moderne (leul stă relaxat picior
peste picior la cafenea) prin vocabular, cât sunt realizate
prin frazare, maniera de exprimare. Alteori, „personaje-
le”-animale sunt aduse (c în Corbul și vulpea), dincolo
de faptul că se citeau pe facebook sau instagram, „Pe
aici, pe Dâmbovița,/ Unde paște miorița”. Alteori aduce
în „morală” și formule care te duc cu gândul la
învățăturile populare de la noi (de pildă, în Peștele și
pescarii: „Morala invidiosului:/ „Să moară capra noro-
cosului”)

A fost interesant să urmăresc și versiunea franceză a
lui Jean Louis Curriol, care a optat să se țină cât mai
aproape posibil de versiunea română, dar urmărind și
(uneori pare că mai ales), pe cât s-a putut, să păstreze
formula rimată a versurilor. Oricum, versiune în limba
franceză care, personal, mi-a părut atractivă.

Am recitit, „în oglindă”, și textele fabulistului fran-
cez – și citez mai jos, și cu titlu de exemplificare, prime-
le versete din Greierele și furnica, în versiunile La
Fontaine, George Sicoe-Vidreanu și versiunea franceză
Jean Louis Curriol; La Fontaine – „La cigale ayant
chanté/ Tout l’été,/ Se trouva fort dépourvue/ Quand la
bise fut venue.” George Sicoe-Vidreanu – „Toamna
ruginită/ A plecat grăbită/ Și-a uitat/ Cerul surpat/ Și
pământu-nfrigurat”; Jean Louis Curriol – „L’automne
rouillé/ Est parti, pressé./ Il a oublié / Le ciel effondré/
Et la terre glacée”.

O idee interesantă, o lectură plăcută.

Marius CHELARU
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Emilian Marcu, poet cu o bibliografie lirică
impresionantă, autor de elegii şi sonete, surprinde
lu mea literară cu o serie de romane care, evident,
păstrează metafora, simbolul şi tonalitatea elegiacă
doar pentru a iriga cîteva pla nuri epice ale unei con-
strucţii narative foarte solide. Astfel, poetul oferă
constructorului de roman, mai întîi, un nume cu
încărcătură simbolică, Ion Alnimănui, care, altfel,
identifică un sat-lagăr din „măruntaiele îngheţate
ale Siberiei, dincolo de marginea lumii, unde înce-
pea tărîmul celalalt”. Tobele mute (Editura
Hoffman, 2021) este un roman singular, cu totul
special, fixînd ma teria epică, intriga, personajele,
„mesajul”, suprastructura ideologică, după cum o
numea M. Zéraffa, într-un spaţiu epic străin citito-
rului de la noi, exotic, s-ar zice: ne aflăm în anii ’50,
în tr-un lagăr din Siberia din care iese dimineaţa şi
intră seara „o stranie coloană a morţii”, al cărui
comandant este Aliluievici, cu deţinuți care au pier-
dut orice idee de libertate şi oameni ai tai galei sibe-
riene, „liberi”, din sate unde „femeile, multele
femei, stătute şi mai ales doritoare, aşteptau cu ure-
chile ciulite huruitul motoarelor şi începeau să
încălzească mîncărurile şi să facă ordine prin casă
că, poate-poate, unul dintre şoferi o poposi şi la
casele lor”, femei care trăiesc în fantasma unui mai
departe, din colo de satul Ivanovca, atît de apropiat
de lagărul de concentrare încît se confundă cu aces-
ta, cu cîteva personaje emblematice – Ion
Alnimănui, Saşa Ilici, Trifonov –, fărîme de umani-
tate într-o lume îngheţată, prăbuşită dincolo de isto-
rie şi în anomie. Sîntem, aşadar, la cincisprezece ani
de la încheierea războiului, despre care oamenii din
taiga nu ştiu nimic – ei sunt încă în 1944, cînd au
venit în satul-lagăr, într-o manipulare pe care o
întreţine Trifonov, „curierul” ce face legătura dintre
cătunul pierdut în pădurile siberiene şi „oraşul-
port” din apropiere („fiecare vizită se derula aproa-
pe la fel pentru Trifonov. Pentru fiecare dintre ele,
aducea, bine învelit în ziare în care războiul încă nu

se sfîrşise, deşi de la semnarea păcii trecuseră deja
15 ani, cîte o mică atenţie sau scrisori de prin dife-
rite colţuri ale marii uniuni”) într-un la găr construit
pentru cei „condamnaţi drept criminali împotriva
so vietelor”, cu oameni-numere („Comandantul
lagărului nu le spunea niciodată pe nume acestor
prizonieri, în lagărul mai mic din lagărul mai mare.
Le spunea pe numere. Îi striga aşa, cum ai striga
vitele la abator pentru tăiere. Ei se supuneau chemă-
rii tot asemenea vitelor. Nu era altă posibilitate.
Aici, unde fuseseră aduşi cu forţa, deveniseră vitele
unora care nu cunoşteau alt com portament. De
aceea, în această imensitate de zăpadă eternă,
aproape că nici nu trebuia garduri de sîrmă ghimpa-
tă, aşa cum înălţaseră ei”), la marginea lumii, cu
deţinuţi şi paznici în ace laşi univers concentraţio-
nar, într-un teritoriu unde „blana unui castor echiva-
la cu un ceainic, un ghem şi două foarfeci”, într-un
„centru de reeducare şi formare a omului nou”,
unde şirul deţinuţilor face, zilnic, acelaşi drum:
„Din satul-lagăr şi pînă în mijlocul pădurii, de fapt
pînă la nici un kilometru de la aşezarea lor (mijlocul
pădurii era doar un fel de a spune despre acel ocean
verde şi alb), alinierea perfectă, pe care o invocase-
ră la începutul aşezării lor paznicii-însoţitori care nu
se deosebeau cu nimic de ei, îşi pierdea precizia.
Mergeau la grămadă, tîrîndu-şi paşii prin zăpada
zlotoasă, cu apă, care le intra prin încălţăminte şi-i
uda pînă la piele. Tropăiau mărunt, mărunt, să se
menţină căldura în cîrpele trase peste picioarele cel
mai adesea umflate şi doldora de răni”: deţinuţii tre-
buiau să taie mesteceni, să-i curețe de coajă, să-i
încarce în camioanele care îi duc la şlepurile din
oraşul-port pentru a pleca, apoi, „în inima maicii
Rusia”, iar copiii născuţi în satul-lagăr sînt „fii legi-
timi ai Siberiei” a căror unică jucărie e un mînz de
lapte pe care îl primeşte Ion Alnimănui.

Oamenii care au plecat în lagăr ca în moarte,
care îşi surpă visele, cîte vor fi fost, cum e cel al
Katiuşei Vasilievna („Visurile ei de a deveni cocoa-
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nă de oraş rămă seseră de mult în urmă. Voia o casă
a ei, o casă micuţă în care să-şi îngrijească florile și
copiii, din cînd în cînd, să meargă pe strada princi-
pală, încălţată cu pantofi cu tocul înalt, iar trupul ei,
lejer, să fie acoperit de o rochie cu flori mari şi viu
colora te, uşor transparentă, prin care să poată privi
cîte unul şi altul. Privitul acesta îi încălzea cel mai
mult carnea şi visele. Țăndări se făcuseră toate visu-
rile ei. O grămadă imensă de cioburi viu colorate”)
sau al Tasiei de la cantina din oraşul-port, la margi-
nea taigalei şi a lumii: „După terminarea şcolii de
învăţători, într-un orășel în josul fluviului, Tasia
fusese repartizată la şcoala dintr-un cătun de lîngă
oraşul-port. Viaţa aici nu fusese chiar aşa cum și-o
visase ea pe băncile şcolii. Iernile lungi şi geroase,
care cuprindeau întregul ţinut, nu o ocoliseră nici pe
ea. Primele zile le petrecuse alături de o familie de
bătrîni. În noaptea cînd ei plecaseră la o rudă din alt
sat şi îi lăsaseră totul în seamă, rămăsese în pat,
parcă visînd cu ochii deschişi la locurile pe care le
lăsase nu de mult în urmă. Fetiţa cu fusta scurtă
rămăsese acolo, în urmă, prin pra ful drumului sau
culegînd fragi din păduricea de la marginea satu lui
împreună cu celelalte copile care, între timp, poate
că erau ma me de copii (...) Nu auzise zgomotul de
la uşa care se deschisese brusc cînd cei doi năvăli-
seră asupra ei. Nici nu avusese timp să spună ceva.
Îi rupseseră hainele şi fecioria cu bestialitate”. Ţăr -
mul lumii este taigaua – aceasta e certitudinea, sin-
gura, a unor oameni arestaţi dintr-un sat, trimişi în
lagăr, intrînd într-un tunel fără întoarcere. Cu acest
spaţiu epic şi în faţa unei teme intens deceptive,
prozatorul nu caută demonicul, nu explorează con-
textul pentru a-l condamna încă o dată, ci caută,
iată, fărîma de umanita te, semințele unei noi vieţi
oricît de amărîtă, departe de năzuinţele fiecăruia.
De aceea, comunitatea aceasta stranie a lagărului şi
satul din preajmă, confundîndu-se, în fond, îşi
(re)inventează o viaţa peticită peste tot, dar recupe-
rînd ceea ce e important, suflul, palpitul ei, adică:
astfel, preotul Serafim Terapont, zis şi Mutu, slujeş-
te precum creştinii din primele secole de după
Hristos, într-o biserică improvizată, fără icoane,
femeile rămase fără bărba ţii plecaţi pe front, îşi
împart, conform unui tabel cu sfinţenie respectat pe
singurul bărbat care vizitează satul din taiga, cîntă
trist, a pustiu, lăsîndu-se, adesea, în voia unor fan-
tasme erotice, avînd în Ion Alnimănui un neaşteptat

protagonist („Katiuşa Vasilievna ştia foarte bine să
se ascundă de ochii iscoditori, întrebători, aspri şi
reci ai celorlalte femei. Hîrşîiala de aici, lipsa de
bărbaţi viguroşi, dar mai ales liberi, asprea foarte
mult pofta şi dorinţa de păcat a fiecăreia dintre ele,
chiar dacă mai aveau cîte un reformat prin preajmă:
simţeau cum sîngele lor o ia razna. Pe Ion
Alnimănui îl văzuse doar ea şi apoi cîteva nopţi la
rînd îl visase aşa, gol ca în acea zi. I se păruse că se
răzvrăteşte şi asta o irita şi mai mult. Simţise, aşa
prin somn, cum i se întăresc sînii şi încep să o
doară, ca și cum cineva ar strînge-o fără milă”),
satul îşi păstrează „strămoşeasca rînduială”, obştea
gestionînd bunurile comune – carnea depozitată
într-o gheţărie comună, din care „fieca re lua cît
avea nevoie, fără a face risipă” –, în sfîrşit, speran -
ţa de după viaţa din lagăr, care e chiar copilul aces-
tuia, Ion Alnimănui, rămas să (re)construiască viaţa
în lagărul eliberat, prin anii ’50, după ce „tătuca a
plecat la ceruri”; ziua eliberării din lagăr nu e deloc
luminoasă pentru că, iată, după viaţa pierdută al -
tădată, în momentul deportării, din cealaltă viaţă, a
lagărului, ce se mai poate alege? Orizonturile s-au
surpat sau n-au fost vreodată, ordinul de desfiinţare
a lagărului găsindu-i pe cei de acolo, deţinuți şi paz-
nici, într-o turmă fără stăpîn: „Deţinuţii şi paznicii
deveniseră o turmă fără stăpîn, o turmă care se afla
în vîltoarea vremii. Deodată, fiecare în felul lui îşi
resimţise şi începuse să îşi retrăiască întregul trecut,
care parcă aluneca se undeva într-un hău sau într-un
vis urît. Golul imens dintre astăzi şi trecut abia
acum capătă cu adevărat identitate. Aproape do -
uăzeci de ani trecuseră peste ei, o viaţă de om, de
cînd fuseseră

aduşi aici unde li se schimbase definitiv traiul.
Mulţi urmau să-şi regăsească locurile natale, iar
alţii, flăcăiandri sau fetişcane, născuţi aici sau aduşi
de foarte mici, urmau, abia de acuma să cunoască
locurile de baştină, ale părinţilor, dar şi ale bunici-
lor, despre care ascultaseră multe poveşti şi văzuse-
ră noian de lacrimi cum se rostogoleau pe feţele
părinţilor, în nopţile lungi de iar nă”. În lagărul des-
fiinţat („Se desfiinţează lagărul 3333, de lîngă satul
Ivanovca, odată cu primirea acestui plic. Se elibe-
rează toţi cei internaţi aici şi vor fi trecuţi în rezervă
toţi angajaţii militari şi civili, pînă la noi ordine.
Fiecare dintre cei trecuţi în rezervă trebuie să lase,
la comandant, domiciliul unde vor ajunge şi să se
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adreseze de îndată comisariatului celui mai apropiat
pen tru a fi luat în evidenţă, odată cu ajungerea la
destinaţie. Acest ordin va fi dus la îndeplinire ime-
diat ce va fi primit. Foile de eliberare şi cele de
drum, cît şi hrana rece, se vor emite de către
Comisariatul nostru din oraşul-port imediat ce, con-
form tabelului, oamenii se vor prezenta la noi. Alte
lămuriri va primi fiecare per soană în parte, sau fie-
care familie, dacă e cazul, la primirea foii de drum
şi a hranei pentru cincisprezece zile. Semnat,
Comisar-şef”, se scrie în ordinul de desfiinţare, pe
care îl citeşte comandantul Aliluievici”), moartea
lui Stalin este marcată, într-o simbolistică puternică,
de o „slujbă de înmormîntare a umbrei” pentru că,
iată, tătucul Stalin era, pentru preotul Serafim
Terapont, „o umbră întunecoasă” şi, în aceeaşi timp,
de nunta lui Ion Alnimănui, proiectînd viaţa de din-
colo de coşmar, pe care deţinuţi şi paznici au uitat
s-o viseze, viaţa nouă de după poarta lagărului
părăsit, fixînd un simbol semnificativ al năruirii
unei lumi („O linişte rece, ca de mormînt proaspăt,
ca de mormînt al unui copil, o moviliţă de pămînt
proaspăt, se instalase prin toate ungherele satului-
lagăr. Poarta, larg deschisă, răsturnată, pe o parte,
cu balamaua ruginită, se legăna supusă de vînt.
Altădată, mai ales la început, era bine strunită de un
lanţ gros, din care acum rămăsese doar un capăt ce
se legăna la fiecare adiere. Poarta arăta ca o pasăre
moartă, agăţată printre ramurile unui copac, înghe-
ţată. Bucăţi de tablă se ve deau ici şi colo, dar acum,
pentru că nu adia niciun pic de vînt, aşteptau să
crească rugina pe ele”), cînd poate începe negocie-
rea unor reţete de supravieţuire, începute, înainte, în
trenul venirii-plecării din taigaua siberiană: doi
dinţi de aur din gură pe două jumătăţi de pîine.

În lagărul părăsit poate fi un nou în ceput, al lui
Ion Alnimănui şi Aliei, mirele şi mireasa de la nunta
împlinită cu prilejul plecării lui Stalin în ceruri; la
poarta satului-lagăr se pune temelia unui viitor sat,
liber, fără tobele mute care au fost coşmarul celor
din lagăr, se aude cîntecul lui Kutîsaev, una dintre
secvenţele marcat poematice ale romanului, în -
soţind reîntoarcerea în lume a oamenilor-numere
care îşi recapătă identitatea, numele şi adresa din
cuprinsul „maicii Rusia”. Tobele mute poate fi
„citit ca un roman de reconstituire a unui timp-
epocă din trecutul nostru recent, dar şi ca un text
ţesut în orizontul mito-poetic al locului; mesteacă-

nul şi lupul sunt semnele identitare ale acestuia:
printr-o boltă a ramurilor de mesteceni, Saşa Ilici
trece într-o altă lume, mesteacănul este copacul dra-
gostei, acolo, în Siberia, ca şi în basmele europeni-
lor („Ar fi vrut să se bucure de fiecare smoc de iarbă
întîlnit şi apoi să ia un mesteacăn în braţe şi să-i
mîngîie pieliţa albă, cum ar mîngîia pielea unei
iubite, pe care să o ducă acolo, în pădure şi să-i vor-
bească despre stele, despre ciripitul păsărilor şi des-
pre mirosul proaspăt de iarbă, gemînd de rouă groa-
să, în care să-şi spele faţa şi să se poată bucura de
răsăritul de soare. Printre degetele ude de rouă să
poată să privească razele soarelui ca printr-un filtru
și palme le aşa umede să le treacă pe faţa acelei iubi-
te pe care numai el o ştia atît de bine. Și continua să
mîngîie, încet, calm, fără să se grăbească, pieliţa
mesteacănului pe care şi-l alesese din desişul de
mesteceni, drepţi, luminoşi, cu trupurile zvelte şi
uşor elastice, sub mîngîierile lui”), coaja albă a
copacului e „ca pie lea unei fecioare sub razele
lunii”, conturînd o altă planetă, mai mult încă, lîngă
mesteacăn, oamenii locului îşi „plîng bucuriile şi
amarul”, îl iau martor al legămintelor de dragoste,
veghind spa ţiul fiinţial al personajului, însoţind cîn-
tecul vechi „mai vechi decît satul nostru”, venind,
poate, din protoistorie, sub un zbor de cocori, cînd
„secole se răstoarnă peste lume”. În sfîrşit, o scenă
amintind de proza lui Tudor Dumitru Savu, cu un
somn uriaş care îşi răpeşte pescarul sub apă, ducîn-
du-l spre castelul său de cristal de pe fundul fluviu-
lui, fixînd parabola şi realismul magic din care creş-
te romanul lui Emilian Marcu, iveşte miracolul,
adevă rul sau halucinaţia unei lumi pe care poetul o
dăruieşte prozatorului.
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Revenind cu un nou și interesant volum istoric, ce
ne descoperă Moldova în timpurile lui Ștefan cel
Mare, Andrei Breabăn își surprinde cititorii prin atenta
cercetare a faptelor petrecute în acele vremuri. 

Visul Măriei Sale este un roman în care se îmbină
armonios atît descrierea uimitoarelor (posibile) întîmplări
din copilăria și tinerețea marelui voievod cît și faptele
sale eroice formidabile și cu ecou în întreaga Europă.

„– Vai ție, Cetate a Răsăritului! Vai ție, diademă a
creștinătății, odinioară atât de impunătoare!”, așa înce-
pe capitolul I, denumit „Printre ruinele
Constantinopolului”, în care autorul descrie cronolo-
gic viața acestui oraș, minune a Răsăritului cînd stră-
zile forfoteau de lume și piețele erau pline de negustori
ce-și strigau care mai de care mărfurile. 

Chiar din primul capitol autorul ne descoperă că
Măria Sa Ștefan a avut un vis în care Sfîntul Gheorghe
i-a dat încredere că va birui vrăjmașii, îl va proteja ală-
turi de o mulțime de îngeri, arătîndu-i tronul făcut din
aur și calea deschisă spre el. Poate că cititorul s-ar fi
așteptat să găsească în acest început de roman perso-
najele amplasate în zona Moldovei, dar, autorul ne
uimește și așază acțiunea în Constantinopol, unde tînă-
rul Ștefan și unchiul său Vlaicul caută hanul unde au
tras boierii moldoveni. Sultanul Mahomed al II-lea
conducea Imperiul Otoman și dorea să facă din
Istanbul un oraș mare și înfloritor. 

Autorul ne introduce într-o lume ce se desfășoară
pe multiple planuri, între fantezie literară și realitate.
Romanul prinde viață prin aceste personaje remarcabi-
le. Descrierea mănăstirii Zografu, aura acestui loc de
pace și rugăciune este în antonimie cu faptele crude
ale Sultanului Mahomed, care își impunea prin forță
poruncile. Autorul își surprinde ades cititorii. Aici
putem aminti de scena în care Ștefan, deghizat în călu-
găr, este prins și adus în fața lui Mahomed. Cînd i se
ordonă să îngenuncheze în fața sultanului, ce face
tânărul prinț moldovean? „– Credința mea îmi cere să
mă aplec numai înaintea lui Dumnezeu, îi răspunde
Ștefan cu trufie.” 

Autorul, printr-un plan gândit atent și detaliat,
reușește să-l mențină atent pe cititor datorită aventuri-
lor prin care trec personajele, intrigilor și relevarea

peripețiilor în lumina unei realități ce îl pune în valoa-
re pe Ștefan cel Mare, eroul nostru, al tuturor români-
lor. Descrierea periplului călătoriei Măriei Sale are
semnificații atent conturate, pentru o mai bună
înțelegere a contextului istoric. De pe Muntele Athos
pînă la Constantinopol, apoi peste mare spre
Trapezunt, Caffa, Kalamita, Covurlui, Roman, Brașov,
Hunedoara naratorul desfășoară un drum al destinului
cu întîlniri importante pentru tînărul (viitor) voievod,
ce vor defini mai tîrziu planurile și strategiile de a
apăra Țara Moldovei de dușmani dar și de a înlesni
acorduri de negoț de folos pentru economie.

Momentul întîlnirii dintre Ștefan cel Mare și mama
sa Oltea este de o sensibilitate aparte, pe care autorul
îl construiește într-un mod copleșitor pentru ambele
personaje. Ca în legendele știute, deși mama sa îl
recunoaște, încearcă să își exprime durerea spunîndu-i
că ea, nu are „nici un fiu care să-și uite țara și să facă
negustorie”. Răspunsul fiului ei portretizează chipul
impresionant al domnitorului unde autorul folosește
metafore pentru a contura expresivitatea și finețea per-
sonajului. „– Uită-te mai bine la pletele-mi bălaie.
Vino mai aproape și privește-mi chipul, îi spune
Ștefan, dându-și jos cușma de sub care se revarsă ple-
tele-i de aur care sparg bezna nopții și schimbă noap-
tea în zi.”

Destinele personajelor sunt revelatorii pentru eve-
nimentele descrise în roman. Firul narativ urmărește
toți acești oameni cinstiți și loiali domnitorului, ce
sunt perfect așezați, fiecare avînd locul lui bine definit
în roman. 

Andrei Breabăn își cucerește, cu fiecare roman
scris, cititorii pasionați de istorie și aventură, surprin-
zând prin figuri de stil bine alese și prin minuțiozitatea
documentării. Orașele descrise de autor au un farmec
aparte. Tonul vizionar al povestirii baleiază într-un
ritm fascinant plecînd de la privirea întrebătoare, dar
în același timp și tăioasă a lui Mahomed atunci cînd se
află față în față cu Ștefan, pînă la duioșia momentului
revederii dintre domnitor si mama sa. 

_______________
Visul Măriei Sale, Andrei Breabăn, Editura Timpul,

Iași, 2021.
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Dacă primul roman al prozatorului Marinel
Gîlcă (Torentul, Editura Art Creativ, București,
2018) era construit în jurul unei investigații crimi-
nalistice (o adolescentă este răpită de pe stradă și
violată), al doilea roman al său (Surâsul magnoliei)
schimbă perspectiva și unghiul de vedere, având o
altă problematică, pe care am putea-o fixa într-un
enunț laconic edificator: condiția unui intelectual
tânăr în contemporaneitate, a cărui existență se
înscrie pe două coordonate: experiența erotică și
experiența profesională. În virtutea unei tradiții lite-
rare bine cristalizate, prozatorii români ce-și caută
drumul spre afirmare încep cu proză scurtă și, trep-
tat, prin succesive și inevitabile decantări estetice,
ajung la roman, gen extrem de pretențios prin temă,
arhitectură internă, construcția personajelor, repere-
le spațio-temporale, perspectiva asupra vieții, scrii-
tură, eșafodaj stilistic. Marinel Gîlcă n-a făcut
excepție de la regulă și a intrat în arena literară cu
proză scurtă, pe care – judecată retrospectiv – o
putem socoti astăzi drept un „exercițiu pregătitor”.
Avem în minte un exemplu ilustru, Rebreanu, cel
care un deceniu întreg, 1910-1920, a exersat în
proza de scurtă întindere, fără a atrage atenția spe-
cială a criticii literare, pentru ca brusc, în 1920,
odată cu Ion, să fie așezat ferm între ctitorii roma-
nului românesc modern. Mă grăbesc să spun – pen-
tru a risipi posibilele alegații ale „belferilor de ser-
viciu” – că mai sus am realizat o paralelă de
poziționare între Rebreanu și Marinel Gîlcă și nu
una de valorizare, altfel spus, păstrând proporțiile.

Protagonistul romanului este tânărul arhitect
Ștefan Palade, în dublă ipostază, de narator și per-
sonaj; așadar discursul narativ se desfășoară la per-
soana I. Acesta este un element semnificativ în
cazul de față, ținând cont că primul roman era con-
struit la persoana a III-a, cu un narator obiectiv,
omniscient, omniprezent și, la rigoare, omnipotent,
iar opțiunea autorului pentru persoana I reprezintă
indiscutabil un pas înainte în tehnica romanescă.
Sigur că Marinel Gîlcă are – diacronic vorbind – un

model: romanul Bietul Ioanide de G. Călinescu, din
1953, cu un erou central arhitect. Știm cu toții – fie
și în virtutea obligațiilor școlare de la adolescență –
că Ioanide este un geniu vizionar, un Manole atem-
poral (așa cum apare el în baladă), proiectat în seco-
lul XX. Și unul și celălalt își sacrifică familia sub
forța irepresibilă a pasiunii ardente pentru
construcția capodoperei: o mănăstire fără egal
(Manole), respectiv, catedrala neamului (Ioanide),
ambele în măsură să potențeze spiritualitatea româ-
nească, înlesnind conexiunea simbolică a teluricului
cu transcendentul.

Așa cum am subliniat și în altă parte, eroul lui
Marinel Gîlcă, arhitectul Ștefan Palade, nu este
impulsionat de scânteia genială a creației, are pro-
iecte de mai joasă altitudine, iar talentul lui – incon-
testabil – este lipsit de combustia unică ce
înlesnește nașterea operei excepționale. În
compensație, eroul caută frenetic iubirea pură, idea-
lă (fapt ce-i înnobilează strădaniile) și trăiește, în
consecință, o serie de experiențe edificatoare, unele
terestre și dezamăgitoare. Exersând erosul cu tânăra
avocată Sonia, va ajunge inevitabil la încheierea că
n-a atins treapta pasiunii sublime, iar legătura se
destramă destul de ușor. Nu pierde însă ocazia de a
medita pe marginea sentimentului iubirii (romanul
capătă pe alocuri o tentă eseistică), fără a retrăi
„suferințele tânărului Werther”, celebrul erou al
preromanticului J.W. Goethe. Să nu uităm că prota-
gonistul Surâsului magnoliei trăiește în secolul
XXI, iar tribulațiile sentimentale, schimbările de
sensibilitate și de mentalitate din ultimele 2-3 seco-
le au marcat decisiv tabloul general al iubirii.
Pragmaticul Ștefan Palade judecă în alți parametri
dragostea, iar suferința lui – câtă este – nu e una abi-
sală, tragică, devastatoare, apropo de nefericitul
Werther. Nici proiectele sale arhitecturale nu ating
înălțimea demiurgică a creației lui Ioanide, dar au
semnificația lor în imediat: vile în zona Bucium
(iată un topos concludent) și un proiect pentru
muzeul municipal din Pașcani.
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Este de la sine înțeles că Marinel Gîlcă nu și-a
propus să dea o replică estetică peste timp romanu-
lui călinescian de acum 69 de ani și înclin să cred că
profesia similară a celor doi eroi (arhitectura) repre-
zintă o simplă coincidență. Analogia dintre cele
două romane este exclusiv opera criticului. Ștefan
Palade este un intelectual ce exprimă foarte bine
spiritul veacului său: cititor de literatură beletristi-
că, spectator de teatru și operă, amator de alergări,
frecventator de localuri elegante, interlocutor atră-
gător și cultivat, putând discuta oricând, cu lejerita-
te, pe teme de muzică, literatură, pictură, femei. Nu
lipsesc referințele culturale și livrești, tot atâtea
argumente ale socializării cu ceilalți. Ștefan Palade
se mișcă printre oameni emancipați, din categoria
acelora pe care contemporaneitatea îi proiectează în
prim-plan: ei au mașini moderne și puternice, femei
frumoase, disponibile, telefoane mobile de ultim
răcnet, frecventează restaurante și hoteluri șic, au
afaceri profitabile, întâlniri erotice, comunică prin
mesageria on-line ș.a. Este o lume care știe să caute
și să găsească plăcerea. Din această perspectivă
romanul întrunește datele unei construcții realiste,
chiar dacă narațiunea se derulează la persoana I, iar
perspectiva narativă aparține esențialmente eroului
central. Nu o dată discursul narativ se obiectivează,
în pasajele dialogate, iar tablourile de viață câștigă
în verosimilitate.

Punctul central al narațiunii îl reprezintă poves-
tea de iubire dintre Ștefan Palade și frumoasa
Ștefania Ispas, bărbatul având convingerea că, în
fine, cunoaște dragostea adevărată după o serie de
experiențe pasagere. Tot ceea ce gândește și face
eroul de acum înainte gravitează în jurul fermecă-
toarei femei, omologată de autor drept un model al
„eternului feminin”. Mânat de impulsuri
cavalerești, justițiare, Ștefan o va salva pe fată din
„ghearele” unui interlop agresiv și concupiscent
într-o discotecă din Vatra Dornei. Ce căuta fata într-
un spațiu sordid și promiscuu, din „subterana”
societății? – iată o întrebare la care autorul nu ne
răspunde, socotind probabil soluția implicită.
Marinel Gîlcă își așază eroul așadar pe un piedestal
moral înalt (reflex firesc al unui Pygmalion modern
ce-și contemplă și-și admiră opera), făcându-l capa-
bil de un gest eroic: Palade salvează de la moarte un
copil la Durău, dar cade el însuși în gol. Prin voință
auctorială, personajul va scăpa cu viață și-și va con-

tinua traiectoria existențială. Un episod adiacent va
întregi ecuația erotică: Ștefan este „asediat” de las-
civa și posesiva Izabela Arvinte, care, în cele din
urmă, se va retrage tactic din calea celor doi
îndrăgostiți. Ajunși în acest punct, este cazul să spu-
nem că autorul știe să nareze, are darul construcției
epice, conturează personaje verosimile din perspec-
tiva cititorului modern, schițează conflicte credibi-
le, are fluență și rigoare stilistică. Unele din aceste
însușiri erau vizibile încă din etapa preliminară, a
prozei scurte, chiar dacă acolo „feliile de viață”
erau fatalmente de mai scurtă respirație.

Așa cum se poate bănui, finalul romanului este
unul fericit. Cuceritorul galant și cam ușuratic de
altădată s-a schimbat grație alchimiei misterioase a
iubirii. Ștefan și Ștefania (corespondență onomasti-
că străvezie) recompun simbolic, în contemporanei-
tate, cuplul adamic, într-un bănuit eden terestru,
alunecând grațios pe orbita fericirii.

După câțiva ani buni de trudă la masa de scris,
bizuindu-se pe o solidă experiență de viață și profe-
sională, Marinel Gîlcă are satisfacția de a fi oferit
cititorilor câteva construcții epice de bun carat este-
tic, solide ca tematică, omologate stilistic de câteva
spirite avizate, în care scriitura în dubla ei
semnificație structuralistă (ca semnificat și semnifi-
cant) rezistă unei analize exigente. Nucleele narati-
ve coerente și bine închegate și tot eșafodajul adia-
cent îndreptățesc cele mai bune speranțe pentru vii-
tor.
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Gheorghe Andrei Neagu, Explozia, editura
Studis, Iași, 250 p. Prefață semnată de Emilian
Marcu.

Un roman cu cheie, un roman al
multor împliniri, în plan social, dar
mai ales în plan uman, scrie și
publică, de această dată, Gheorghe
Andrei Neagu, autor al mai multor
romane de succes. Romanul poartă
un titlu aparent concret, dar de fapt
un titu cu rezonanță. Explozia, pen-
tru că așa se numește acest roman,

se referă, un plan imediat, la o explozie care are loc
în perioada de dinainte de 1989, într-un combinat de
prelucrare a lemnului, din Focșani, fapt ce a stârnit la
vremea respectivă, o sumă de anchete din aprtea
celor de la comitetul județean de partid (a primei
secretare, în primul rând), a miliției dar și a
securității, factori de anchetă care încercau să
deslușească și cauza exploziei dar și foșgăiala de
fapte, așa zis colaterale. În tot acest vacarm creat de
explozia respectivă prozatorul ne demonstrează că și
cele mai implicate personaje în această ancheră au
predispoziții de a comunica, pe furiș, cu divinitatea și
se refugiază pe furiș la o mănăstire pentru rugăciune.
Prozatorul Gheorghe Andrei Neagu, fin observator al
comportamentului uman într-o societate aglomerată
de factori de decizie, ne introduce prin acest roman în
inima unui adevărat dezastru, social dar și personal.
Dacă aș spune că Gheorghe Andrei Neagu scrie proză
politică, mă tem că aș greși. El scrie de fapt, mai
degrabă, o proză socială, proză bine ancorată în rea-
litatea unei lumi, o proză care are și trimiteri la lumea
politicului, prin apariția unor personaje care se iden-
tifică, de fapt, cu politicul. În rândul acestor persona-
je se regăsesc: prima secretară a județului, secretarii
cu economicul și cu cadrele, secretarul de partid din
combinat și directorii unor instituții din acel oraș. Or
comentariile și contribuțiile acestor personaje nu pot
fi considerate drept fapte politice, ci mai degrabă
fapte sociale. Modul de organizare a anchetei, intere-
sul pentru repunerea combinatului în circuitul econo-
mic și recuperarea cât mai grabnică a pagubelor pro-
duse, pot fi considerate, din punctul meu de vadere,
dar și al autorului, drept chestiuni de interes social.
Scene de autentică trăire, de emoții profunde, pe care
ți le dă dragostea curată dintre două personaje ce par
rupte de realitatea cotidiană, fac din proza lui
Gheorghe Andrei Neagu un adevărat rai al trăirilor

autentice, curate, cu un profund caracter adolescen-
tin, deși vârsta lor era cu mult mai avansată de a unor
tineri. Andrei Marinescu și Sanda Vasiliu, în urma
unor eșecuri în viața personală, își împletesc și împli-
nesc destinele. Fără voia lor totuși sunt oarecum
implicate în explozia de la combinat iar două crime și
o răpire se produc, și din vina lor. Maiorul Olaru dar
și tânărul locotenent, considerat un viitor bun practi-
cian în criminalistică, reușesc să descâlcească  împle-
titele ițe ale acelor crime și  să pună lucrurile într-un
oarecare firesc așa cum e și normal de fapt. Bun
cunoscător al psihologiei perso-najelor, prozatorul
reușește să ducă la bun sfârșit această intrigă destul
de complexă,  care se desfășoară pe mai multe planuri
și să afle, în cele din urmă vinovatul/vinovații care
sunt: Piticul și nepotul lui, cu un comportament tipic
de carierist, ing. Săndulache, cel care din dorința de
parvenire sustrage și apoi distruge foarte multe docu-
mente din arhiva combinatului. Paznicul unui conac
părăsit, devenit pentru scurt timp locul unei idile, este
ucis, la fel cum și maistrul Iordache Ichim, cel care
prin seriozitatea lui a avut notate toate datele ultimei
șarje de la care a izbucnit explozia, dar și laboranta
care avea acees la acele date secrete, date dispărute.
După mai multe tatonări, romanul Explozia se trans-
formă dintr-un roman social în unul de  anchetă tipică
a organelor de cercetare penală, iar  explozia cea
reală se transformă într-o explozie a destinelor unor
personaje, implicate, cu sau mai ales fără voia lor, în
acel eveniment. Desfășurarea  anchetei exploziei de
la combinat se poate spune că se face ca la carte, cu
o bună stăpânire a tuturor amănuntelor, concludente
sau mai puțin concludente, dar care au menirea să
ducă la rezolvarea cazului. Cunoașterea în detaliu a
psihologiei per-sonajelor, din varii domenii de activi-
tatate, dar și a comportamentului lor, social-uman, cu
toate trăirile și emoțiile duce la realizarea unui roman
atractiv, un roman care te provoacă la o lectură plăcu-
tă, dar și moralizatoare. Gheorghe Andrei Neagu se
dovedește a fi un bun și autentic prozator contempo-
ran, un  prozator care reușește să treacă, prin scrisul
său, dincolo de emoțiile personajelor, și să stimuleze,
din plin, emoțiile cititorului. El nu scrie un roman
experimental, ci doar unul al experiențelor de viață a
unor personaje/oameni, așa cum sunt și cititorii aces-
tui roman. 

Explozia este un roman cu de toate pentru toți
cititorii, ceea ce nu este deloc puțin lucru în scrisul lui
Gheorghe Andrei Neagu.
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Gabriel Gherbăluță, Anatomia cuvântului,
Sonete III, editura Neuma, Apahida, Cluj, 2020, 120
p.

Cele 112 sonete pe care le publi-
că Gabriel Gherbăluță, în această
nouă carte a sa, Anatomia cuvântu-
lui, sunt, tot atâtea „oglinzi” ale
lumii înconjurătoare, ale lumii
dintr-o sumă de întâmplări, fapte,
dedicate fie citorului, fie frigului din
poveste, desigur o poveste lirică,
presărată cu o multitudine de meta-

fore: mi-e noapte-acum și noapte mi-e și mâine/ tot
rătăcesc prin mine căutând/să-mpart cu tine o bucat
de pâine/ sau un poez sau ce ne dă prin gând.
Respectând cu multă atenție, dar și cu îndemânare
structura de sonet, mai mult francez decât slte forme
ale sonetului, Gabriel Gherbăluță își impune cu multă
abilitate temele, spaimele și mai ales neîmplinirile pe
care le transmite cititorului. Se tot scrie sonet în ulti-
mul timp, mai ales de către poeții trecuți de o anume
vârstă, ceea ce ne dovedește că trebuie să ai o anumi-
tă experiență de viață să poți reda suma trăirilor, și se
pot observa și realizări, de cele mai multe ori, mai
mult decât notabile cum este și cazul poetului despre
a cărui carte vorbim. Deschidem cartea la întâmplare
și constatăm că avem posibilitatea de a cita din fieca-
re sonet: (al tuturor cuvintelor șui)... e  strâmb cuvân-
tul chiar de-i pus pe cruce/ și dureros și stângaci cum
e fecioara/ închisă-n turn aminte-și mai aduce/ c-a
mai trecut un an și s-a dus vara// mai bâlbâit sonet ca
niciodată/ tot mai greoaie rima și noi doi/ tot mai
străini mai vinovați c-o pată/ nemaiudați demult de-
aceleași ploi//...// de-i strâmb cuvântul e de vină
gura/ că a pierdut sonetului măsura. Disecția pe care
o face pe trupul firav, de cele mai multe ori, a cuvân-
tului, îi favorizează constatări, de cele mai multe ori
de-a dreptul bizare, fără a fi exagerate, ci părând doar
o blândă mângâiere cu mănușa de catifea roșie tremu-
rând pe fruntea unei fecioare/vestale pe care o poartă
cu sine   mereu la țărmul somnului atunci când îi redă
ruga lui morpheus: trimite-mi somn îl leapădă pe
mine, spune el, cum luna lin își leapădă lumina.
Acest dialog mistico-oniric îi dă posibilitatea să-și
împlinească trăirile atunci când: mi-i dor de somn de
noapte și de vise/ poate-l găsesc în cărțile nescrise,
dându-și astfel o nouă șansă de a descrie coșmarul, a
căutării de sine în clipa trezirii. Un adevărat spectacol
al iubirii realizează Gabriel Gherbăluță prin această

anatomie a cuvântului, un spectacol, de cele mai
multe ori funambulesc, oniric și impresionist. Cu
siguranță că Gabriel Gherbăluți este unul dintre
sonetiștii redutabili din literatura contemporană și
asta nu este deloc puțin lucru.

Marcel Mureșeanu, O sută și una de poezii,
Editura Academiei Române, Antologie, studiu intro-
ductiv și selecția reperelor critice de Mircea Braga,
București, 2019. 200 p.

După celebra colecție Cele mai
frumoase poezii apărută în BPT,
aceasta  O sută și una de poezii de
la Editura Academiei Române este
colecția care fixează definitiv un
poet în conștiința publicului cititor
de poezie, încercând astfel să-l cla-
sicizeze, să-l transforme într-un
poet canonic, cu sau fără voia unuia
sau altuia dintre criticii literari contemporani. Marcel
Mureșeanu este unul dintre poeții publicați în această
colecție de mare prestigiu, cu un volum antologic, de
subtil rafinament liric. Regretatul critic și istoric lite-
rar, Petru Poantă, într-un studiu dedicat poeziei lui
Marcel Mureșeanu descoperă: plăcerea ludică, care
nu-i  întru totul inedită și nici de împrumut. În acel
exil interior al poetului refugiat temporar în spațiul
bucovinen se pot regăsi urmări ale nivelului de adân-
cime al sensibilității în modul de constituire a limba-
jului poetic. Ironic, adeseori ludic, realizator, prin
versurile sale a unui umor straniu, poetul este ade-
seori boem și chiar melancolic asemeni unui înțelept
oriental predispus să priverască lumea cu  multă seni-
nătate. Poemele selectate pentru această antologie
aparțin a nu mai puțin de 24 de volume, de la cartea
de debut (bănuiesc) Pe dresa copilăriei (1969), și
până la Teama (cvintine) din 2016.  De-a lungul celor
peste cinci zeci de ani de activitate editorială, despre
activitatea poetică a lui Marcel Mureșeanu s-au
exprimat critici de primă mărime din literatura româ-
nă contemporană, și i-am numi aici, printre alții, pe:
petru Poantă, Ion Cristofor, Constantin Cubleșan,
Ioan Pop, Irina Petraș, Mircea Popa și desigur pe
prefațatorul acestui volum Mircea Braga, care au
reliefat valoarea poeziei sale. Multe dintre poeziile
sale, cel incluse în această antologie, dar și celelalte,
sunt atinse de aripa unei nostalgii funciare și poate a
nu părea prea grave și prea triste, poetul intervine cu
o notă de ironie și de ludic. Un remarcabil poem este
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acesta intitulat: Cum a murit bătrânul meu, pe care îl
voi cita integral: Să tot fi fost prin aprilie,/ cosise
iarba de pe lângă casă/ și strigase la broaște seara./
Împreună cu bunica/ prinsese găinile și le căutase de
ouă./Unul și l-a dres după gust/ sub căldarea de fiert
haine/ și s-a culcat./ A doua zi sosiseră ziarele. A stat
cu poștașul la sfat,/ a măturt curtea/ și a îmbrăcat o
cămașă nouă.// După ce m-a înjurat cu blândețe/ în
toate felurile,/ a chemat-o pe ea/ și i-a spus că
moare./Bătrâna l-a crezut,/ iar pe noi ne-a trimis/
care încotro./ Ea s-a dus în casă/ să-și aducă aminte/
un cântec pentru morți. De remarcat firescul cu care
tratează poetul, asemenea simplității țăranului român,
legătura dintre viață și moarte, dintre lacrimă și cân-
tec pe care Marcel Mureșeanu, cu multă stăpânire de
sine, știe să o condenseze în astfel de poeme.
Constantin Cubleșan descoperă în poezia lui Marcel
Mureșeanu: o revărsare abundentă de poezie, de care
nu numai că este capabil... mereu inspirat, mereu ine-
dit, mereu iscoditor de parabole existențiale cu pro-
fundă încărcătură lirică... Pentru Irina Petraș autorul
este: Greu de prins într-o formulă, pe cât de inconfun-
dabilă, pe atât de alunecoasă. Ion Cristofor descoperă
o caligrafie elegantă în poezia lui. O undă de tristețe
se poate descoperi din poemele mai noi, dată fiind și
receptarea trecerii iremediabile a timpului peste noi:
De-acum voi rămâne între viață și moarte,/ îmi voi
petrece veșnicia în agonie./ Taci, mă-ntâmpină ea, te
voi scoate de aici!/ Apoi mă  luă în poală ei/ ca pe un
cocostârc mort și ieși cu mine/ pe poarta iernii și mă
îngropă pe un loc/ cu pământ bun și turnă apă peste
mine. Spiritul regenerării, prin poezie, este nota
dominantă, notă care reușește să alunge tristețea și să
o transforme în melancolie, în ironie și desigur în
ludic. Această antologie a lui Marcel Mureșeanu
reușește să ne arate un poet de mare forță.

Virgil Andronescu, Levitații și căderi, editura
Infoest, Siliștea-Brăila, 2021, 90 p. Prefață semnată
de criticul și istoricul literar Viorel Coman. Note cri-
tice semnate Valeriu Ion Găgiulescu, Zeno Halupa,

George Robert Mitrache, Sanda
Vișan, Dan Moldoveanu. O scrisoa-
re de trăsură, pe coperta a patra
semnată de Mihai Vintilă.

Prima caracteristică a poetului
Virgil Andronescu este aceea de
damnat în numele poeziei, pentru că
el se regăsește sub patrafirul meta-

forelor, aflându-se într-o  adevărată zbatere împotriva
Creatorului. Una dintre marile caracteristici ale poe-
ziei sale este durerea și așa cum spune și Mihai
Vintilă: Poezia sa este dureroasă. Pierderea unui
cuvânt echivalează cu pierderea cuieva drag iar pier-
derea unei persoane dragi este o amputare a univer-
sului creativ. Poezia  lui Virgil Andronescu dintre
levitații și căderi devine un adevărat monolog de
ascunsă pioșenie, de falsă supunere, o poezie a
suferinței existențiale: Doamne, tu stăpân a toate,/Tu,
părinte nefinit,/ Dă-ne minte, dă-ne suflet/ Să ne
încredem, să iubim! Această rugă-cerere, pledoarie îi
construiește întreaga existență atunci când simte că:
m-am refugiat  înlăuntru-mi,/ Unde cu mine / Mă port
belicos,/ Încercând înfrângerea mea/ Unde eu însumi
cu mine mă lupt. Această luptă existențială pare o
adevărată probă de fachirism, de plimbare pe cuie sau
pe focul încins al cuvintelor, dar nu ca o exorcizare,
ci mai degrabă ca o dorință de purificare și o
înțelegere a acestei rătăciri prin propria-i existență.
„Între făcătorii de rime, între mimi și clovni ai liris-
mului, iată un autor care ia poezia pe cont propriu și
o transformă în pariu existențial total. Are nostalgia
levitației și trăiește suferința căderii din omenesc,
căderea din condița de fiu, în condiția de paria, al
unui Dumnezeu care se joacă în Creația sa. Poezia sa
este descărcată de hainele lirismului, apropiată lim-
bii vorbite, cu doar câteva intarsii specifice limbaju-
lui poetic” – spune criticul literar, Viorel Coman în
prefață: levitații, căderi, levitații, sintetizând cu
multă acuitate modalitatea de a fi și a scrie poezie a
lui Virgil Andronescu. Eternul dialog cu Creatorul,
încercând să-și definească existența, dar și șansele de
a dovedi (în sensul de a birui) unele necunoscute și
unele neșanse el spune: De piatră-i mirarea,/ Să o
ridice înțelepții!/Pentru că acum sunt fluture,/ Nu ar
fi trebuit să fi fost.../ Să fi fost vierme. Poemele sale
devin adevărate lespezi peste un mormânt plutitor
pentru că autorul se vede un mormânt plutitor știind
că „În viață nimeni nu este perfect,/ Și mai știu/ Că.../
În moarte suntem toți / Egali cu viermii ce ne des-
compun/ Și atomii care ne compun”. Convins de
existența Ființei Supreme, ființă compusă din
Energie. „Se desprinde însă, aici – spune, în cuvântul
său despre această carte, Valeriu Ion Găgiulescu –
mai mult ca oricând, adevărata latură a poetului,
care constă în puterea de a trăi!”. Orice s-ar spune,
chiar dacă tonul și atmosfera poeziilor sale sunt negu-
roase, Virgil Andronescu are o acută dorință de viață,
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chiar elucidând multiplele întrebări care îl bântuie și
din care își construiește templul acestei cărți. Voi
încheia acest comentariu cu versurile dintr-un poem,
Perfecțiune, în care se poate descoperi continua
luptă: Suprema-mi dorință este/ Ca nimeni să nu mă
batjocorească vreodată,/ Nici măcar viața!/ Dacă va
cuteza./ Pot înțelege orice fel de trădare...”. Cu
siguranță că putem spune despre Virgil Andronescu
destule, dar că nu este poet, cu siguranță că nu se
poate spune! Și așa cum concluziona Viorel Coman,
în textul său, în poezia lui Virgil Andronescu este:
câtă revoltă, atâta poezie, cu alte cuvinte, atâta
Creație literară.

Janine Vladislav, Adam Nour cel bun, editura
Terra, 202o, 294 p. Scrisoare de trăsură, pe coperta a
patra, semnată de Petrache Plopeanu.

Romanul Janinei Vadislav,
Adam Nour cel bun, face o adevăra-
tă radiografie asupra vieții unui per-
sonaj, în jurul căruia se derulează
întreaga acțiune, dintr-o perspectivă
ușor suprarealistă, ușor onirică, ca o
privire retro într-o oglindă a aminti-
rilor, mai exact ca studiu asupra
unei fotografii sepia. Peregrinările

prin lumea reală, palpabilă se suprapun cu trăirile din
vis dau dintr-o imaginație abundentă într-o adevărstă
frescă a rememorării. Actor de oarecare vocație,
Adam Nour este repartizat la un teatru de provincie,
unde alături de regizorul Ilie Baldovin, o veche
cunoștință a sa dar și de colectivul de actori, surprin-
de în lumea reală a acelui oraș, lumile lui interioare
interpretând astfel rolul vieții. Atentă la detalii proza-
toarea știe să construiască o lume palpabilă din tonuri
și nuanțe, aparent disparate, din brize răcoroase  ce
frisonează prin luminile de un roz vibrant, „răvășită
de umbrele vânjoase care duc pe umeri calupuri scân-
teietoare, așezate apoi cu grijă, în căruțele trase pe
peron. Prin imaginația lui Adam cu grijă în căruțele
trase  pe peron (a se vedea predispoziția la conturarea
unei realități fără mari eforturi). Prin imaginația lui
Adam Nour se perindă lumi vetuste, dar și altele
racordate la realitatea imediată. Dialogul, de cele mai
multe ori sincopat, în care nici o frază nu este,
intenționat, dusă până la sfârșit, sporește misterul
acțiunii și face ca proza să devină incitantă. Lumile se
suprapun, se compun și se descompun cu repeziciu-
nea unui început de frază fără a deveni absurde sau

ilogice, ci doar construind o altă lume, o lume în care
nu încape decât Adam Nour și fațetele gândurilor
sale, într-un ireal monolog. Janine Vadislav reușește
prin această metodă de a scrie să surprindă, chiar cu
lux de amănunte, lumea mahalalei, evidențiind, prin
limbajul personajelor, o anume depravare amestecată
cu pioșenia, cu supunerea dar și cu pierzania.
Descendentă, prozastic vorbind, din G.M.
Zamfirescu cu viața de Dincolo de barieră sau Eugen
Barbu cu a lui Cuțaridă, Janine Vadislav evidențiază
trăsături de caracter, destul de labile și uneori chiar
primitive, prin personajele care nu respectă, de cele
mai multe ori, o morală tradițională.  Pentru că astfel
de pagini sunt destul de multe nu voi mai da exemple,
lăsând cititorului șansa de a descoperi această lume.
O femeie de toată cinstea în mahala stă cu hainele
bune ascunse într-o baracă să se poată îmbrăca, pe
furiș, desigur, și să se lepede de starea ei intrând în
pielea unui personaj ce nu o caracterizează. Iată, aici
în acest roman, o lume decăzută, ca în mahalalele
marilor burguri, împestrițată cu o sumedenie de pro-
verbe, cutume (strașnic păzite) și obiceiuri, la rândul
lor respectate cu sfințenie, dar toate acestea sunt
aduse de autoare la limita decenței, fiind doar sugera-
te. Această modalitate de a scrie pe care o folosește
Janine Vadislav constituie sarea și piperul romanului.
Autoarea construiește, aș spune, un roman din
secvențe de viață care se suprapun, aparent separate
unele de altele pentru că sunt mai mult rememorări
decât narațiune precisă, sau frânturi de vise. Prin
toate aceste mijloace artistice folosite, Janine
Vadislav reușește să prezinte cititorului un roman
bine articulat, cu scene și cu personaje diverse, care
reușesc să deslușească, prin comportamentul lor,
lumea de lângă noi. 

Emilian MARCU
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Cu ocazia împlinirii a 87 de ani de la nașterea
poetului Grigore Vieru, Primăria Municipiului
Iași, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a
Municipiului Iași și Asociația Culturală
„FeedBack”, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor
din România – Filiala Iași au organizat a XIV-a
ediție a evenimentului „In memoriam Grigore
Vieru”. Pe 14 februarie 2022 au fost depuse jerbe
la bustul poetului din Parcul Copou, după care, în
Sala „Diotima”, a avut loc un recital extraordinar
de poezie susținut de scriitorii: Daniel Corbu,
Cassian Maria Spiridon și Valeriu Stancu. La eve-
niment au participat și domnii Ion Ceban –
Primarul Municipiului Chișinău, Alexei Țurcan –
Consul General al Rep. Moldova la Iași, Prof.
univ. dr. Pompiliu Crăciunescu, Ioan Holban –
scriitor, critic literar. Moderatorii evenimentului
au fost poeții Adi Cristi și Daniel Corbu.

Joi, 17 februarie 2022, Casa de Cultură Mihai
Ursachi a Municipiului Iași, în parteneriat cu
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași a
organizat un eveniment în memoria scriitorului
Mihai Ursachi (81 de ani de la naștere). Cu această
ocazie poeții Valeriu Stancu, Daniel Corbu, Aurel
Ștefanachi, Cassian Maria Spiridon și Nicolae
Panaite au susținut recitaluri de poezie.

Centrul Cultural Israeliano-Român din Tel
Aviv și revista MAXIMUM au anunțat câștigătorii
premiilor anuale. Astfel, Madeleine Davidsohn,
membră a Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din
România, a obținut Premiul „Mihail Sebastian”
pentru proză, pentru romanul Adăpost pentru dra-
goste, editura 24 ORE. Totodată, scriitoarei
Francisca Stoleru i s-a acordat Premiul „I. Peltz –
Opera Omnia”.

Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România
a fost unul dintre principalii parteneri ai acțiunii
„Cartea izvor al Cunoașterii”, organizată de către

Consiliul Judeţean laşi, Biblioteca Judeţeană
„Gheorghe Asachi” Iaşi, Colegiul Tehnic „Ioan
Holban” Iaşi, Muzeul Naţional al Literaturii
Române, în data de 15 februarie 2022, cu ocazia
Zilei Naționale a Lecturii. De Ziua Lecturii, la
Suceava, la Biblioteca Bucovinei, Alexandru
Ovidiu Vintilă a citit din cel mai recent volum de
poezie, Insectele imperiului – câte ceva despre
orbirea șamanilor, Editura Charmides, 2021.
Despre carte și autor a vorbit criticul literar Gina
Puică.

În numărul 1/2022 al revistei Hyperion, editată
de Fundația Culturală Hyperion, condusă de scrii-
torul Gellu Dorian, șef al Reprezentanței Botoșani
a Filialei Iași a USR, revistă ce apare sub egida
Uniunea Scriitorilor din România, Invitatul revis-
tei este Marta Petreu, laureata din acest an a
Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”
pentru întreaga activitate. 

Scriitorul Aurel Brumă dă startul aparițiilor
editorial ale anului 2022 cu volumul Chiriaș tem-
poral (Editura Performantica, Iași, 2022). „Acest
volum vă ajută să recuperați oameni, fragmente
dintr-un Iași căruia i-ați dăruit câte ceva. Dacă
vom trece spre endemie, cu libertăți atent auto-
cenzurate, poate ne vom întâlni în toamna asta sau
în 2023 pentru o lansare ciudată cu 5-6 titluri”,
precizează Aurel Brumă.

Scriitorul Theodor Damian, membru al Filialei
Iași a Uniunii Scriitorilor din România, a organi-
zat duminică, 23 ianuarie 2022, la New York,
Simpozionul dedicat Unirii Principatelor Române,
a XXIX-a ediţie, 163 ani de la marele eveniment
istoric. Dintre comunicările susținute amintim:
Unirea Principatelor ca eveniment în conştiinţa
formativă a lui Eminescu; Principesa Ileana şi
fotograful Alexandru Petit despre spaţiul unitar
românesc; 24 Ianuarie 1859, moment important
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pentru crearea statului naţional unitar şi suveran
român; Napoleon al III-lea şi Unirea
Principatelor Române; Unirea Moldovei şi Ţării
Româneşti în contextul geopolitic european.

Cărțile săptămânii

Începând cu luna ianuarie 2022, pe site-ul filia-
lei 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 săptă-
mânii”, președintele filialei ieșene, Cassian Maria
Spiridon, prezintă cărțile autorilor. Cărțile prezen-
tate în luna ianuarie 2022 sunt: 

Gheorghe Vicol, În joc cu iezii, Editura
Armonii Culturale;

Violeta Lăcătușu, Armonii spulberate, Editura
Timpul;

Mircea Pop, Corespondență (literară) din
Germania, Editura Curtea Veche;

Doru Mihai Mateiciuc, Bucovina zgâriată,
Editura Cygnus;

Viorica Șerban, Gemenii, Editura Timpul și
Iubire și pedeapsă, Editura PIM; 

Francisca Stoleru, Glasul roților de tren,
Editura 24 ORE;

Madeleine Davidsohn, Adăpost pentru dragos-
te, Editura 24 ORE; 

Magda Ursachi, Ars exectandi, mic manual de
tehnica așteptării, Editura Eikon;

Vasile Fluturel, Cu slovele pe masă, Editura
Princeps Multimedia;

Simion Bogdănescu, Ursine Sabia Tăcerii,
vol. I, II, III, Editura Cronedit;

Adi Cristi, Evreul, Editura 24 ORE și
Respirație artificială, Editura 24 ORE

Olga Alexandru Diaconu, L’oeuvre poétique,
Editura Sfântul Ierarh Nicolae, o antologie în fran-
ceză a operei poetice și Intrare în toamnă, Editura
Sfântul Ierarh Nicolae;

Marian Șolea, Pentru tineri, banalități
esențiale în șapte mii de semne. Jurnal de
vacanță, Editura Cartex;

Cornelia Petrescu, DAHU, povestiri pentru 24

seri, Editura Mușatini;
Caliopia Tocală, În captivitate, Captivi,

Simfoniile destinului, Vieţi duble, Gemenii, Alter
ego, Editura Opera Magna;

Caliopia Tocală, Năluca, Editura Timpul;
Christian W. Schenk, Eine Lilie uber dem

Mund, Glastränen, Die ecke des Bettlers, Die
Inkunabeln auf dr Seeinsel, Editura Dionysos;

Christian W. Schenk, Poetica SEDECIM,
Editura Dionysos.
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CALENDAR APRILIE

Codreanu Theodor – 01.04.1945
Drăgan Jenică – 03.04.1949

Petru Constantin Teodor – 03.04.1953
Corbu Daniel – 07.04.1953

Danilov Nichita – 07.04.1952
Tocală Caliopia – 7.04.1958

Cassian Maria Spiridon – 09.04.1950
Lazăr Elena – 10.04.1949

Panaitescu Val – 11.04.1924
Dragomirescu Daniel – 12.04. 1952

Moroșanu Tucu – 12.04.1954
Faur Lia – 14.04.1970

Scorțanu Dumitru – 15.04.1957
Mușat Aura – 15.04.1947
Țicalo Ion – 16.04.1945

Oatu Daniela – 16.04.1967
Tocală Caliopia – 7.04.1958
Balahur Paul – 17.04.1953

Scărlătescu Doru – 18.04.1937
Diaconu Olga Alexandra – 19.04.1948

Ciureanu Leonard – 20.04.1962
Manoli Gică – 22.04.1953

Chiprian Cristina –25.04.1957
Hușanu Constantin – 25.04.1929

Viciriuc Nina – 26.04.1954
Coșereanu Valentin – 26.04.1950

Steiciuc Elena Brândușa – 26.04.1955
Adi Cristi – 27.04.1954

Petrușcă Dan – 27.04.1954



Alte duşuri. Tot reci
Nivelul lexico-semantic
Dacă prima serie de cunoştinţe (cele din

domeniul foneticii) echivalează cu un duş foarte
rece, cele care urmează sună familiar.
Vocabularul e mai la îndemână decât clasificarea
vocalelor şi a consoanelor, de pildă, aşa că cele
cinci subdiviziuni („a. Cuvântul ca unitate de
bază a vocabularului; b. Sensul cuvintelor: sen-
sul propriu şi sensul figurat; c. Relaţii semantice
între cuvinte (sinonimie, antonimie, omonimie,
paronimie, polisemie); d. Îmbogăţirea vocabula-
rului (mijloace interne, mijloace externe); e)
Expresii şi locuţiuni”) sunt abordabile. Există
totuşi câteva capcane pe care le putem evita dacă
intrăm în intimitatea termenilor. Omonimia, de
exemplu, nu este valabilă în cazul cuvântului
„ochi”, pentru că între sensul de bază („organ al
văzului”) şi cel secundar („aliment”, de pildă)
există o... vizibilă legătură: când spargem oul în
tigaie, acesta ia forma ochiului, nu a urechii, a
nasului... Deci cuvântul „ochi” ilustrează polise-
mia. Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabu-
larului se cer ramificate în derivare (cu prefixe
sau cu sufixe), compunere (prin alăturare, prin
contopire sau prin abreviere) şi schimbarea valo-
rii  gramaticale sau conversiunea. Mijloacele
externe sunt împrumuturile (neologismele) şi
calcurile lingvistice (ex.: fr. faire antichambre a
devenit rom. a face anticameră).

Nivelul morfologic
Sunt prevăzute toate cele zece părţi de vor-

bire: flexibile (verbul, substantivul, articolul,
pronumele, adjectivul, numeralul) şi neflexibile
(adverbul, conjuncţia, prepoziţia, interjecţia).

Am păstrat ordinea propusă de minister: proba-
bil s-a avut în vedere că verbul are capacitatea
de a forma singur un enunţ, iar substantivul
poate fi subiectul acestuia. Cu locul prepoziţiei
nu mai putem fi de acord, câtă vreme aceasta
este mai importantă în comunicare decât
conjuncţia: un obiect poate sta „pe, lângă, sub,
peste, în masă/ scaun/ casă etc.” Se cer pentru
toate clasificarea, categoriile gramaticale şi
funcţiile sintactice.

Nivelul sintactic
Cuprinde, în programa discutată, sintaxa

propoziţiei (subiectul, predicatul, atributul, com-
plementul; clasificarea acestora) şi toată sintaxa
frazei (cele 13 subordonate, raporturile sintac-
tice şi mijloacele de exprimare a acestora, în
propoziţie şi în frază). „Acordul dintre subiect şi
predicat” e inexact: predicatul se acordă cu
subiectul, şi nu invers.

Avem şi o bibliografie
Dintre cele 13 titluri, eu aş recomanda unul

singur: „Manualele de Limba română, cl. a IX-
a, a X-a, a XI-a, a XII-a pentru Şcolile normale/
Liceele pedagogice/ Colegiile pedagogice (în
vigoare)”. Sunt de fapt două manuale (IX-X, XI-
XII), iar majusculele nu se justifică. Precizarea
„în vigoare” este pentru profesorii de limba
română de la cârma claselor cu profil pedago-
gic...
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Un martie copy paste după o altă lună pe care
abia dacă o mai țin minte, dată și ea  la retuș, cu
filomene care își dreg răgușeala cu timide vocalize,
cu primii ghiocei vaccinați care au slobozenie să
iasă în coșulețe căznite spre ispitirea noastră primă-
văratecă. Și stenahoria de rigoare, care nu are însă
nimic de-a face cu revistele care îndeamnă la apri-
gă lectură. Deschidem Ateneul spre ceti firul celor
ce s-au petrecut  la început de decembrie, anul tre-
cut, la cea de a 5-a ediție a Reuniunilor Culturale în
cadrul Alecsandriadei 2021. Un eveniment prepon-
derent științific, cu numeroase personalități și
comunicări pe măsură, despre care am fi ispitiți să
stăm mai pe îndelete la taifas. Adăugăm și noi
reverența pentru Calistrat Costin la o vîrstă pe care
o poartă frumos, împreună cu urările noastre cuve-
nite de sănătate și viață lungă și plină. Iată-l și pe
Adrian G. Romila cu un nou roman: Apocalipsis,
cetit și mărturisit și de Nicoleta Popa-Blanariu,
care îi găsește fire comune cu alte romane de cali-
bru din literatura universală cu care împărtășește
teme grave dar și îndoiala. Așijderi, Marius Manta,
se bucură de lectura și succesul la lectori al roma-
nului lui Dan Perșa, Bestiarro. Nora Iuga ne face
un dar liric: „voi în centrul vechi/ eu pe lipscani pe
șelari/ pe blănari/ eu pe strada cu pălării/ pe strada
cu mănuși/ pe strada tangoului/la Buenos Aires/ nu
nu nu/ în Bucureștiul iubit/ domnul în fața hotelului
AMERICANO/ cocoțat într-un jilț/ își citește zia-
rul…” (hotel AMERICANO). La un tur prin galerii-
le de artă și Teatrul Municipal „Bacovia”, ne con-
duce Carmen Mihalache cu competență și justificat
orgoliu. Să răsfoim și Caligraful care ne întîmpină
cu un poem al lui Radu Stanca: „Dă-mi la o parte
vălul și privește!/ Ești primul muritor care mă vezi./
Te-ai furișat în templul meu hoțește/ Și-acum, ajuns

aici, cunoști și crezi” (Doti). Nicolae Georgescu are
parte – și pe bună dreptate – de o amplă analiză a
volumului publicat mai an la Editura Bibliotheca
din Tîrgoviște: Politică și poezie. Viața Veronicăi
Micle lângă Eminul ei iubit, eseu semnat de Stan V.
Cristea. Moromețiana lui Marin Iancu a ajuns la
episodul XLI, cu trecerea în revistă a personajelor
ignorate din opera lui Marin Preda. Unele dintre
ele, desprinse parcă din Ilf și Petrov, cum este acest
Neagu Postu: „Omul despre care se povestise odată
că îl luase o barză drept pom și i se așezase în cap,
membru de partid…”. Interesantă și de lecturat
neapărat, proza lui Florea Burtan: Caii de pe Valea
Fântâniții. Mă alătur acoladei amicale a lui
Florentin Popescu pentru Nicolae Dragoș și a sa
carte de umor Cuvintele din nou se ceartă între ele,
carte echilibrată stilistic și frumos dezechilibrată
de… umor! Și… pe Argeș în jos, unde îl descope-
rim pe Gheorghe Grigurcu și nesecata sa sursă de
cogitații: „Se cuvine în unele momente să uiți de
tine atunci cînd ai realmente nevoie de tine.
Altminteri ești expus riscului de a-ți deveni pro-
priul balast analitic”. De la Sorin Lavric am aflat ce
se petrece în mintea lui Andrei Cornea: „În mintea
lui Andrei Cornea fierbe un spiriduș isteț:
inteligența pe care grația divină i-a dat-o cu topta-
nul e suplinită de o versatilitate teoretică de tip
sofist”. După ce ne-am liniștit că spiridușul nu fier-
be la propriu, lăsînd la o parte umorul – primim o
convingătoare și argumentată invitație la o lectură:
„Intriga cărții Excepția e la început morală: conflic-
tul dintre ce este un om și ce ar trebui să fie. E cla-
sica discordie dintre cît conformism zace în mine și
cîtă aspirație spre ideal îmi mocnește în vine”. Încă
o surpriză marca Leo Butnaru: traducerea poemelor
suprarealistului Max Jacob: „De/ la Paris/ la
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Versailles/ drumurile sunt pavate/ e nevoie de
douăzeci și cinci de patrule/ noaptea să le spele/
Pălărie de fier pe capul turmelor de oi/ „Sire, astea
sunt pentru sărbătoarea ta pentru casa ta” (De la
Paris la Versailles). Tribuna se mîndrește cu
menționarea performanțelor sale ca revistă și editu-
ră, în cel mai important cotidian german,
Süddeutsche Zeitung. Aferim! Traducerea lui
Viorel Igna din Gaetano Mollo, Redescoperirea
divinului, serialul său, Medioplatonicii ajuns la al
V-lea episod și elogiul adus lui Anton Dumitriu de
Vasile Zecheru deschid cu gravitate numărul. O
interesantă și aplicată retrospectivă a anului 2021,
face Andrei Marga, care conchide în siajul unui
consens al comentatorilor: „Corelat, România are a
se scutura de șirurile de nepricepuți la decizii, pen-
tru a face loc meritocrației. Deschiderea dezbaterii
publice, acțiunile cetățenești într-un stat de drept
democratic și alegeri curate sunt mijloacele”.
Aruncăm și o privire interesată pe eseul O restituire
esențială din istoria exilului românesc semnat de
Ani Bradea, ivit după lectura volumului Omul tutu-
ror. Monseniorul Bârlea și patimile exilului româ-
nesc. 1946-1978. Constantin Cubleșan glosează pe
tema solitarului George Bacovia, noi ne bucurăm,
alături de Virgil Rațiu, semnatarul cronicii, de
„bucuria” lui Al. Câțcăuan, creator de festivaluri și
gazdă minunată la Bistrița, autorul volumului
Românii despre români, apărut mai an. Din
Contemporanul alegem, subiectiv, cronica lui
Ștefan Borbely la cartea lui Paul Tumanian,
Scriptum, apărută la Editura Institutul European
din Iași anul trecut. La care, adăugăm prestigioasa
listă a premiaților Academiei Române pentru 2019.
„De multe ori, în limbajul cotidian și în condițiile
nesiguranței create de educația precară și de lipsa
culturii generale, oamenii confundă țara, statul și
patria, considerându-le sinonime”. Astfel începe
articolul lui Ioan – Aurel Pop, România ca proiect
de stat, incitant și de un patriotism rațional și lucid,
așa cum ne-a obișnuit în expunerile domniei sale.
Ton polemic, revoltă motivată găsim în articolul
semnat de profesorul Constantin Toader, Cântarea
digitalizării. Mircea Platon ne propune să ne aple-

căm asupra unei teme actuale și grave: Din nou
despre continuitatea elitelor și elitele continuității.
Colegă de pagină, Simona Modreanu, folosește
drept cheie de lectură pentru Cioran – veche și
așezată în pagini patimă – volumul lui Eugen
Simion, Cioran, o mitologie a nedesăvârșirilor. Nu
ocoliți nici eseul lui Adrian Dinu Rachieru despre
Basarab Nicolescu în două ipostaze. Timp în care
noi facem o ultimă escală, pour la bonne bouche, la
România literară. Unde Mircea Mihăieș
sancționează în „cuvinte potrivite” ceea ce e, din
nefericire de prea mult timp, pe buzele tuturor cînd
e pomenită politica și mecanismele după care
funcționează. La noi sau aiurea, dar mai abitir la
noi: „Ceea ce am descris mai sus nu e o invenție
românească. Întotdeauna și pretutindeni, politica a
avut profilul cvasi-infracțional, contondent și  abu-
ziv al structurilor mafiote. Glazura de legalitate
provine din acceptarea de către cetățeni a
necesității instituirii unor legi și reguli. Dar, odată
ce li s-a permis să existe, politicienii acaparează
mecanismele sociale și controlează discreționar
funcționarea societății”. Dar noi hai mai degrabă
despre  poezie să vorbim, că ea singură este… poe-
mul săptămânii, de pildă, sub semnătura lui Ioan T.
Morar: „Între ceea ce crezi tu/ și ceea ce cred
eu/mai încap cîteva biserici/Cîteva îndoieli/ care au
mers în genunchi/ pînă la prăpastie/ ca să se
roage//Lipsit de mîndrie ca/un drapel care nu a flu-
turat/ca o trestie care nu seamănă/cu omul/aș fi
putut scrie asta:/(aș fi putut să las un loc gol)/
Îndoielile cred că nu cred” (am inventat culorile).
Un amplu eseu îi consacră Savu Popa poetului
Aurel Pantea, cu accent pe „capacitatea și instru-
mentele necesare pentru a configura un scenariu
paroxistic al căderii continue într-un gol sau hău în
care ființa căzătoare înaintează spre propria ei
extincție”. Un număr dens cu multe propuneri de
lectură care nu trebuie ocolite.
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„Bună ziua. Mă numesc Melnic Amalia Elena și scriu
poezie din ipostaza de amator. Voi atașa o mostră din tex-
tele scrise de mine și astept cu nerăbdare un răspuns din
partea dumneavoastră, dacă textul este conform pentru o
publicare. Mulțumesc anticipat!” – Amalia, „mostra” ta,
care are un titlu ciudat, „Trăirea numărul 6”, nu este lip-
sită de poezie: „Tunete se războiesc printre ale mele gân-
duri/ Și ard și dărâmă și tu.../ Tu pâlpâi cu lumină si aduci
pace/ Ești leagănul unei copilării fericite/ Primul copac
înflorit si ultima frunza căzută./ Ești un labirint impresio-
nant/ Ale cărui cărări le dezleg ca pe un ghem vrăjit./ Ești
zahăr și sare și Amor./ Cubul de ciocolată topit în noapte/
Apa mării scăldată in alge./ Un sărut deprimant de adio,/
Sabia ce îmi spinteca venele/ Ghimpele din ochiul înlă-
crimat/ Și piatra rea din rinichi/ Toate astea nu dor, ci
otrăvesc cu iubire./ Tu ești acum și aici și nu mă pot
minți/ Flămândă îți caut umbra./ Fantoma ta apare, o
mușc de gură/ Șiroaie negre i se sparg pe fălci./ Dispari./
Unde te duci? Vino înapoi/ Vino, vino la mine...” –
Amalia, Curierul nostru te așteaptă și cu alte încercări,
indiferent din ce „ipostază” le scrii.

„Ceea ce va trimit acum nu sunt poezii scrise în aces-
te zile ci mult mai demult. Cândva am și publicat astfel
de texte pe la poșta redacției la câteva reviste chiar cu
renume precum  România literara,  Flacăra sau Cronica.
Dacă veți crede de cuviință că ceea ce v-am trimis acum
merită a fi publicat m-aș bucura. Vă mulțumesc. Violeta
Pârvu” – Violeta, dacă ai fi revenit puțin peste textele
scrise cu mulți ani în urmă (doar tu știi câți) și le-ai fi
corectat pe ici pe colo poate le-ai fi adus la un nivel cât
de cât publicabil. Dar nu s-a întîmplat asta iar ceea ce a
rămas e cam la acest nivel: „Aș vrea să pot vedea viața/
ca pe un dar măreț și sfânt/ Să-l pot păstra spre nemurire/
Și printre veacuri să îl cânt/ Am creionat de mii de ori/ Un
suflet pur plăpând și dulce/ Și-ntotdeauna am păstrat/ O
stea ce-un suflet palid duce”. Evident, semne ale vocației
tale literare ar exista, cum ne-am dat seama din cele patru
texte primite de la tine, dar încă nu sunt suficient de clare.
Vom urmări cu atenție evoluțiiile tale viitoare. Dacă vor
fi.

Vă înțelegem situația sensibilă în care sunteți, doam-
nă T. E-A., dar nu vă faceți probleme. Luați-vă un pseu-
donim oarecare (cât mai comun) pentru a afla părerile
noastre despre ceea ce scrieți și, dacă veți ajunge la un
capăt de drum (ceea ce vă dorim!), vă alegeți o semnătură
cu care să ieșiți în lume. Interesantele idei din scurtul dv.
eseu despre poezie dovedesc faptul că aveți talent nu

numai la scris poezie ci și despre poezie. Aveți dreptate
când afirmați că o poezie nu poate sensibiliza pe toată
lumea, dar dacă nu emoționează pe nimeni ea nu mai e o
poezie, nici măcar poezie ratată, ci e altceva. Rămâne să
ne faceți dovada că pe lângă ceea ce, teoretic, știți atât de
bine, aveți și capacitatea de a pune în practică.

Alt corespondent mai vechi, Mihai Surugiu, care ne
mai trimite din când în când câte un grupaj de texte „de
verificare”, cum se exprimă el, așteaptă „un verdict” –
Mihai, nici de data asta n-aș putea afirma că ai făcut pro-
grese (deși pauza dintre cele două trimiteri a fost foarte
lungă, de aproape un an de zile, dacă rețin bine). Cele mai
multe pagini sunt simple versificări confecționate cam la
întâmplare, o inflație de „artizanat” facil, cu dese
înclinații spre cronică rimată și parodie lirică de prost
gust. Mai aproape de poezie par a fi „Proverb”, „Viața” și
„Lucruri”. Se pare că încurajările noastre din anii trecuți
au fost au fost lansate mult prea în grabă...

De la George Itoafa primim prin mail o ciudățenie de
text hurmuzian, fără cap și fără coadă, care vrea să
șocheze, dar care text respectiv nu face decât să ne stâr-
nească nedumeriri: „Sun. – Răspunde dracu’ cineva? –
Spuneți! Ce probleme aveți? – Am doamnă, probleme cu
capul, cu ochii, ficatul... – Să trimit o ambulanță? – Mai
bine poliția. – De ce? - Am săvârșit o infracțiune. Am atac
de panică, am ucis speranța și nu-i mai simt pulsul. –
Așteptați o clipă. – O clipă e mult, mi s-a aprins inima,
arde atât de tare că, sunt nevoit să o escaladez. –
Domnule, mai bine anunț spitalul de boli psihice. – Faceți
ceva, dar luați odată o decizie că nu mai pot, internați-mă
în spitalul cu toate bolile, și luați speranțele viitoare într-
un laborator de încercare. – Alo! Domnule, mai sunteți pe
fir? – Care fir, de plăcere? Am sunat greșit, îmi păreți
cunoscută, aveți vocea înfundată a videochatistei de asea-
ră. – Aveți perfectă dreptate. Lucrez în toate schimburile,
sunt unde ai nevoie. Tu, mă suni să anunți că ai probleme,
poate că și eu, centralista, centurista, am nevoi personale,
ce ar fi să te ignor. Ai să mă suni și nu voi răspunde, voi
rămâne carantinată, izolată în sufletul tău. Apropo, te-ai
vaccinat? – Încă nu. – Vine fata să te imunizeze, așteaptă-
mă la fix, pe fix. – Sunt asimptomatic, nu am nevoie de
vaccin. – E obligatoriu, altfel îți închid apelul. – Alo!
Alo! Și te-ai dus dulce minune, nu ai scăpat nici tu de
furia covidului. Și eu cu cine vorbesc, cine îmi ține de
urât astă seară?” 
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„Bună seara. Adrian Păpăruz sunt și aș vrea să vă trimit
câteva poezii în vederea unei eventuale publicări ,desigur
dacă sunt de publicat. Mulțumesc” – Sunt, Adrian. Scrii
bine, cu talent. Felicitări!

ANTOLOGIA CURIERULUI:
Adrian PĂPĂRUZ

***
fericirea nu depinde de Nord
așa  cum toată lumea crede
e doar o strategie de marketing
pentru broșurile îngrămădite
de Dumnezeu în pineală
și plătite de noi greu
cu depresii de schimbul trei

să nu credeți
că sunt un alt nebun de pe trotuar
care vă strigă apocalipsa
cu pălăria goală de mărunțiș

eu chiar m-am întâlnit cu Nordul
ieri în piața sudului
căuta și el disperat o aripă ieftină
de închiriat
să zboare spre est

l-am recunoscut după masca
pusă invers pe sufletul muribund
și Ochiul întors înlăuntru

„să nu mă spui” m-a rugat
„să nu mă spui”
oamenii mă vor linșa fericiți
pentru nefericirea mea
lasă-mă să zbor
lasă-mă te rog...

de aceea nu vă spun nimic
nimic nu vă spun
fericiți-vă cum știți...

***
din mescalină tac invers
tot ce am fost voi mai fi

țipă cineva dinlăuntrul meu
cu mine pe Camino
încă nu m-am întâlnit
desculț insist să mă regăsesc
în această mandală fractală
să te dezbrac de suflet
cu o scamatorie cerebrală
adorm în trecut
să-mi  încep visul renașterii

***
„băiatul ăsta e un fenomen”
strigă bunica din cerul ei nouă
în fiecare dimineaţă privindu-mă
oarecum uimită
nu prea ştie ce spune
dar cred că  îi place să audă
„băiatul izbit de fenomen”
îmi golesc mintea
şi dau fuga la tine în pod
să mă ascunzi sub fusta ei moștenită 
cu drepturi de autor
„băiatul ăsta e un fenomen”
repetă bunica hlizind cuiva
din altă vibrație
dar eu n-o mai aud de fericirea
subfustei tale

***
în aşteptarea gravitației raiului
trebuia să te crucific pe retina mea
să sângerez fericirea în piaţa publică
pe sub pietrele aruncate în numele Domnului
de cei fără greșală
trebuia să te simt în Ochiul meu urcând
ca un duh în sens invers
până te voi fi pierdut în Adevăr
trebuia nu-i aşa într-o zi
ca toate întâmplările încă neîntâmplate
să se deschidă la pagina un milion unu
a acestei vieţi trăită toată în braille
ca numele tău să te autosculptez
pe memoria tuturor renașterilor mele...
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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.




